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 משיכת תוכנית המתאר -שאילתה מטעם סיעת מרצ 

 שלוב רב,

רוב קולות החלטה על התכנסה מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וקיבלה ב 81.2.82בתאריך 

 משיכת תוכנית המתאר הכוללנית מהוועדה המחוזית. עם זאת, מאז לא ראינו כל פעולה בנושא.

 נבקש לענות בישיבת מועצת העיר הקרובה על השאלות הבאות:

. האם החלטת מליאת הוועדה המקומית הוגשה לוועדה המחוזית? נבקש לראות מסמך המעיד על 8

 כך.

 . במידה ולא, מאיזו סיבה נובע העיכוב?6

. מדוע כשביקשנו להבין מה היו דרישות הוועדה המחוזית לתיקון התוכנית, קיבלנו קטע חתוך 3

בתם בו( וללא התייחסות תקן הטיפול בפסולת )שלדבריכם חוימדף ללא תאריך, ללא התייחסות למ

 ברי מועצת העיר?לשינויים נוספים שבוצעו בתוכנית ולא אושרו על ידי ח

 

 בברכה,

 

 הנדין-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
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 בדוברות העירייה באופן פסול שימוש –שאילתה מטעם סיעת מרצ 

 

 ,שלום רב

 :נבקש לענות במועצת העיר הקרובה על השאלה הבאה

ר סיעת "האם מנהלת מחלקת הדוברות התקשרה להפקת תוכנית טלוויזיה ודרשה להוריד את יו

 ?הנדין, משידור-מרצ, עילאי הרסגור

 .נבקש הבהרה בנושא מטעם מנהלת מחלקת הדוברות לא יודע" "במידה ותשובתך תהיה 

 

 הנדין-עילאי הרסגור

 קטנרפליאה 

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
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 מרכזי לימוד עבור סטודנטים בעיר –שאילתה מטעם סיעת מרצ 

 ,שלום רב

בכפר סבא מתגוררים לשמחתנו סטודנטים רבים. על מנת להתרכז בלימודיהם, משתמשים חלקם 

ה באפשרותם יכמו כן, באמצעות הספרי בספרייה העירונית כמקום שקט ובעל אווירה מתאימה.

 .להגיע לחומר לימודי חיוני

 .ה אינן מאפשרות את מיצוי הפוטנציאל שבה עבור צורך זהיעם זאת, שעות פתיחת הספרי

 :לכן נבקש לענות על השאלות הבאות

 ?ה העירוניתימהן שעות פתיחת הספרי .8

 ?תה בנושאיהאם בכוונתכם להאריך את שעות הפתיחה בעקבות הפנייה שהי .6

האם בכוונתכם להכשיר מרכזי לימוד נוספים עבור ציבור הסטודנטים, שיהיו פתוחים גם  .3

 ? בשעות הלילה ובסופי השבוע

 

 ,בברכה

 

 הנדין-עילאי הרסגור

 קטנר פליאה

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ
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 תכני טקסי הסיום של בתי הספר הממלכתיים –שאילתה מטעם סיעת מרצ 

 

 ,שלום רב

 

 .בישיבת מועצת העיר הקרובה 33כשאילתה לפי סעיף  3בהמשך לתשובתכם, נבקש לענות על סעיף 

 

 ,בברכה

 הנדין-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ

 

 

 

On Jun 28, 2017 8:38 AM, "יפעת וגשל" <yifatv@ksaba.co.il> wrote: 
 עילאי שלום, 

רצ"ב תכניות טקסי הסיום של בוגרי בתי הספר. בנוסף, במרבית בתי הספר התקיימו       .1
 ם וכיתתיים, שלא נשלחה תכנית רשמית בגינם. טקסים שכבתיי

 לא ידוע לנו על הנחיות בכתב שנשלחו ממשרד החינוך לבתי הספר בנושא תוכן הטקסים.       .2
לא קיימת ברשות. יש לגבש מידע זה על סמך בדיקות שיש  3רשימה כמבוקש בסעיף       .3

 . 33ירה לבקשת מידע על פי סעיף לבצע מול בתי הספר, ועל כן סעיף זה ייענה כשאילתה יש
 תיעוד בווידאו אינו נכלל בהגדרת מסמך שעל העירייה להחזיק בידיה.       .4

 בברכה,
 יפעת. 

  
 בברכה, 

  
 09-7649116עוזרת מנכ"לית עיריית כפר סבא | יפעת וגשל | 
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From: Ilai Harsgor Hendin [mailto:harsgor@gmail.com]  
Sent: Saturday, June 24, 2017 6:17 PM 
To: אושרת גני גונן; צביקה צרפתי; יפעת וגשל 
Cc: Plia Chetner; Ehood Yuval Levi; ענת קלומל; eti hadana 
Subject:  תכני טקסי הסיום של בתי הספר הממלכתיים -א 041לחשיפת מסמכים לפי סעיף בקשה  

  

 ,שלום רב

  

א לתוספת השניה לפקודת העיריות את המסמכים הבאים הנוגעים לבתי 041אבקש לקבל לידיי לפי סעיף 

דתי-הספר הממלכתיים בכפר סבא, מלבד בתי הספר בחינוך הממלכתי : 

  

אחד מבתי הספר. במידה והתקיימו מספר טקסים שונים זה מזה לשכבות  תוכנית טקסי הסיום של כל .1

או כיתות שונות, אבקש את כל התוכניות, לרבות דיווחים על תכני הטקסים מטעם מפיקי האירועים 

 .להנהלות בתי הספר

  

 .הנחיות או המלצות שהתקבלו מטעם גורמים במשרד החינוך לגבי תוכן הטקסים .2

  

חיצוניים לעיריית כפר סבא ולמשרד החינוך שהיו מעורבים בהכנת, ביצוע או מימון רשימת גופים  .3

 .הטקסים

  

תיעוד בוידאו מטעם בית הספר, העירייה או כל גורם רשמי אחר של כל הטקסים. לצורך כך, אסתפק  .4

גבי בקישורים לצפייה בטקסים באתרי אינטרנט. במידה ואין תיעוד ברשת, אבקש לקבל את החומר על 

 .מדיה דיגיטלית

  

 ,בברכה

הנדין-עילאי הרסגור  

 חבר מועצת העיר כפר סבא

 ר סיעת מרצ במועצת העיר"יו
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