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 לכבוד
 מר צבי צרפתי

 מ ראש עיריית כ"ס"מ
  

  נכבדי,

  ברכבים נטושים טיפול  9/2017 א לישיבת המועצה36שאילתה לפי ס' 

 א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות36שאילתה לפי סעיף 
  :רקע

ואורבניות  אסתטיות  בטיחותיות, ביטחוניות,  רכב שננטש בעיר מהווה מפגע מכמה סיבות:  .1

  רכב נטוש אפשר שיהיה: מקום חנייה). (תפיסת

ור פורק או נקבע כרכב באבדן גמ דהיינו רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, "גרוטת רכב" • 

  .וכן שלד של רכב או חלקים ממנו

יום וניתן לזהות  60רשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על רכב בעל ערך שהושאר ב •

  (נושא לוחית רישוי). את בעל הרכב

ולא ניתן לזהות  יום 60רכב בעל ערך שהושאר ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על  •

  (אינו נושא לוחית רישוי). את בעל הרכב

( להלן "החוק"),רשאית הרשות המקומית לפנות  1984 – התשמ"ד  עפ"י חוק שמירת הניקיון, .2 

  בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. את הרכב הנטוש

   שאלות: 

של כל הרכבים הנטושים בשטח העיר בכלל,  יזום סבא ביצעה רישום-מתי לאחרונה עיריית כפר  .1

  זה באם קיים. נבקש לראות רישום ובסביבות אזור התעשייה בפרט?

קיבלו דו"ח  אינו קיים נבקש לכל הפחות לדעת כמה רכבים נטושיםכזה   יזום באם רישום  .2

  בפיקוח העירוני. אם במחלקת תברואה ואם  מתועדים/רשומים, או

מה מספר  , ומתוך זה2017בשנת   אנו מבקשים לדעת מה מספר הרכבים הנטושים שנרשמו  .3

  בעקבות טיפולה של העירייה. 2017בשנת  הרכבים שפונו

בפינוי רכבים נטושים  סבא כדי לטפל-מה סך ההוצאות שהוציאה עיריית כפר עתאנו מבקשים לד  .4

  , ונבקש לדעת מה החלק מסך ההוצאות הללו שטרם נגבה מבעלי הרכבים הנטושים.2017בשנת 

  

  בכבוד רב,

    ל לוי, ד״ר ענת קלומל, אתי הדנהעו״ד אהוד יוב

  חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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  2017ספטמבר  - א36שאילתה ס

  .לאושרת שלום

 : א36אודה למענה לפי סעיף 

 ? 1/9/17א) כמה מוסדות חינוך נפתחו השנה ב 

  ? ב) קיבלו מהם אישור בטיחות נקי מהסתייגויות

  ? ג) כמה עם הסתייגויות

   ? מוסדות חינוך חסרים אישורי בטיחות בכלל ולד) באי

 ? מוסדות האישורים מותנים בהשלמות  באילוד) 

  ?מוסדות נקבע שנדרש תיקון מטעמי בטיחות בשתי הדרגות הגבוהות בחומרה וה) באיל

   

  בכבוד רב,

    ל לוי, ד״ר ענת קלומל, אתי הדנהעו״ד אהוד יוב

  תפו"חחברי מועצת העיר מטעם סיעת 

 



 

 
7649119-09טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן   

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 7649389-09פקס. 

30.8.17 

 2017, ישיבת ספטמבר שכונת עלייה -א36שאילתה ס

 

  .לאושרת שלום

 : א36אודה למענה לפי סעיף 

גנים ציבוריים ומוסדות חינוך ובכלל בשכונת עלייה איזה השקעות נעשו במתקני ציבור, א( 

  ? ועד היום? בהיקף כספי 11/2013בקדנציה הנוכחית, מ 

 ? כנית העירייה לשיפוץ הגינות, מדרכות ובכלל בשכונת עלייהב( מהי ת

כניות העירייה לשכונה ומהם השינויים שמוצעים לפי המועצה בתוכנית המתאר ג( מהן ת

 ? החדשה שהופקדה

ד( האם העירייה היא הבעלים של המבנה המסחרי ואם כן, כיצד מתחזקת העירייה את 

  ? ההמבנה המסחרי במרכז השכונ

 בכבוד רב,

  ל לוי, ד״ר ענת קלומל, אתי הדנהעו״ד אהוד יוב

 תפו"חחברי מועצת העיר מטעם סיעת 
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  2017ספטמבר  -איכות האוויר בעיר  – א36שאילתה ס

  לאושרת שלום, 

  ויר בעירוא : איכות הא36אודה למענה לפי סעיף 
כימיה ובכלל בעיר א) מהן הפעולות שהעירייה נוקטת לשיפור איכות האוויר, מניעת שריפות, ריחות 

  ? בכלל , ובפרט במזרחה

 ? קטור שנשכר, באיזה מכרז, מה תכלית המכרז ומי עובד מטעם הזוכהב) מיהו הפרוי 

  ?ג) מי הממונה בשוטף לעניין איכות הסביבה בעיר ולעניין מניעת זיהומי אוויר

  ?רעננה-מה סמכויותיה בעיר של היחידה לאיכות הסביבה כפר סבא  ד)

 ?ה) מה החפיפה בין הפרויקטור והיחידה
ה בינו לצוות יעוץ בתחומים משפטיים ומה הצפיזוכה במכרז לאיכות הסביבה עוסק ביו) האם ה

    ? היועמ״ש

 
  בכבוד רב,

    ל לוי, ד״ר ענת קלומל, אתי הדנהעו״ד אהוד יוב

  חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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  2017ספטמבר  - א36שאילתה ס

  מצב תכנית המתאר ומפעלים מזהמים בעיר ובגבולותיה

  לאושרת שלום,

  כנית המתאר ומפעלים מזהמים בעיר ובגבולותיהמצב ת :א36אודה למענה לפי סעיף 

  ??של תכנית המתאר החדשה כנוניא) מהו מצבה הת

  ה. הועדה לתכנון בעיר ואת זו שהופקדנא לפרט את מספרה, מספר התוכנית שנדונה במליאת 

  ?ב) מה ההבדלים בין התוכניות שנדונו במליאה לבין ההפקדה

   ?ג) מי אישר את השינויים

מהועדה ד) מה מצב הביצוע של החלטת המועצה והועדה לתכנון כפר סבא למשוך את התוכנית 

   ?המחוזית

  ת?ל מפעלים מזהמים, בגבולות התוכניה) מה מצב התכנוני ש

ו) מה המצב התכנוני של מפעלים מזהמים , לרבות תחנות כוח ומזבלות בעיר, בגבולותיה 

  ?ובישובים השכנים

  ז) מה עושה הנהלת העיר לתיקון המצב?

  

  בכבוד רב,

    ל לוי, ד״ר ענת קלומל, אתי הדנהעו״ד אהוד יוב

  חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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  2017ספטמבר  –מינוי אדריכל עיר  – א36שאילתה ס

  .לאושרת שלום
  א : מינוי אדריכל עיר36אודה למענה לפי סעיף 

 ?א) מהי החובה למנות אדריכל עיר לעיריית כפר סבא לוועדה המקומית לתכנון

 ?יש אדריכל עיר? סגנית? ואם לא ממתי ב) האם

  ?ג) כיצד פועלת העירייה לאיוש התפקיד

 
  בכבוד רב,

    ל לוי, ד״ר ענת קלומל, אתי הדנהעו״ד אהוד יוב

  חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 מינוי אדריכל עיר – מענה לשאילתה

 אין חובה.  .א

 המבנה הארגוני במחלקת תכנון עיר באגף ההנדסה:להלן  .ב

 

 

אגף ההנדסה עבר לאחרונה שינוי ארגוני. מרבית המשרות במחלקת תכנון עיר אוישו,  .ג

 בתחום התחדשות עירונית תאויש בקרוב.  ומשרת אדרכל/ית

 

 

 

 

 

מנהלת מחלקת  
תכנון עיר

מתכננת ערים

נוף

אדריכלית נוף 

בדיקת -ע "תב
תכניות  

מתכננת ערים  
,  במיקור חוץ

יומיים בשבוע   

התחדשות  
עירונית  

ית במיקור  /אדריכל
חוץ

מידע תכנוני

שתי עובדות  

תכנון  ' סגן מנהלת מח
עיר
אדריכל
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 פעילות הנהגת העיר נגד תחנות הכח
בחודש פברואר הוגשה הצעה לסדר מטעם סיעת מרצ בנושא תחנת הכוח, שהידיעה על תכנונה 

בנושא שלא מתוכננת  נו על ידכם בתשובה לשאלותינויהתגלתה זמן קצר לפני כן. במשך זמן רב נענ

תחנה מסוג זה. אמרתם אף שדרשתם מהכתב להוריד את השם "כפר סבא" מכותרת הכתבה 

הידיעה. לבסוף, לאחר  ורמזתם על כך שעלולים להינקט צעדים משפטיים בעקבות פרסום

דנו, התגלה שאכן מתוכננת אחת כזו. בהמשך התברר אף שמתוכננת תחנה נוספת התעקשות מצ

ר סבא. לכן הופתענו לגלות שממלא מקום ראש העירייה החליט להפסיק להכחיש את בסמיכות לכפ

הנושא, הפך לפתע לפעיל סביבתי ואף פרסם בתקשורת שהוא שלח מכתב נגד תחנות הכוח 

  המתוכננות.

  

  לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

  ?. מהם הצעדים שננקטו נגד תחנות, הכוח ובאלו תאריכים אותם צעדים נעשו1

. האם אותם מפגעים בריאותיים שתיאר מ"מ ראש העירייה במכתבו אינם רלוונטיים גם לגבי 2

כנית המתאר הכוללנית שהכשירה אשר הוא עצמו התנגד למשיכת ת 50 אזור התעשייה המזהם כ"ס

  זאת?

. האם אכן תחנות הכוח היו "אילוזיה", כדברי מ"מ ראש העירייה, או שההצעה לסדר שהוגשה 3

  במציאות?עסקה 

  

 פליאה קטנר         הנדין -עילאי הרסגור
  חברת מועצת העיר         חבר מועצת העיר 
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 פיילוט בגני יול"א -שאילתה 
. האם נקבעו מדדים לקביעת הצלחת הפיילוט? אם כן, נבקש לפרט מהם ומהן התוצאות שנמדדו 1

  בפועל.

בעקבות "שביעות רצון . בתגובה לכתבה בעיתונות ענתה העירייה שהצלחת הפיילוט נקבעה 2

גבוהה" של ההורים ושל הצוותים. נבקש לקבל נתונים מספריים מתוך שאלונים או כל כלי מדידה 

  אחר לגבי שביעות הרצון.

. האם הצוותים שאיישו את הגנים במהלך הפיילוט יהיו אלה שיאיישו את הגנים במהלך שנת 3

  הלימודים?

לוט בחודש יולי? מהו מספר הילדים הממוצע במהלך . מה היה מספר הילדים הממוצע בגני הפיי4

  שנת הלימודים בגני היול"א בעיר?

  

  

 פליאה קטנר         הנדין -עילאי הרסגור
  חברת מועצת העיר         חבר מועצת העיר 
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 עמידות בתי הספר בפני רעידות אדמה
  

מבתי הספר בכפר סבא עלולים לקרוס כתוצאה מרעידת אדמה. נתון זה  13לאחרונה פורסם כי 

העירייה בנושא חיזוק מבני מעורר דאגה רבה, ממש כפי שראינו את הנתונים על אוזלת היד של 

  ה"פל קל" בעיר. לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

. מהם מבני הציבור שלפי הנתונים שבידי עיריית כפר סבא עלולים לקרוס בתרחיש של רעידת 1

  אדמה, לפי העוצמה הצפויה ברעידה שמדינת ישראל נערכת אליה?

  וח הזמנים הצפוי לחיזוק המבנים?. האם קיימת תכנית היערכות בנושא? אם כן, מהו ל2

  

 פליאה קטנר         הנדין -עילאי הרסגור
  חברת מועצת העיר         חבר מועצת העיר 
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