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 תקפות דוחות בטיחות למוסדות חינוך - 'א36שאילתה לפי 

 
  אושרת שלום,

  . אודה למענה לשאילתה בישיבת המועצה הקרובה

א את דוחות הבטיחות למוסדות חינוך ולא קיבלתי אותם, והואיל 140מכיוון שבקשתי לפי  

אלה רשימת אישורים, קבלתי לפי  ,ח בטיחות"והרשימה שהפנית אותי אליה איננה מהווה דו

  דברתך את תשובת העיריה במועצה כי אין ליקויים מסכני חיים במוסדות החינוך.

ן ומציג כי לכאורה, בניגוד גמור לתשובת העירייה, ההורים מצאו בא הפרסום הרצ״ב בצומת השרו

  kfs.co..il/education/5929-https://www.tzometלכאורה ליקויים מסכני חיים בגן ילדים.

לפיכך אבקש לשאול:   

מדוע הנהלת העיריה מסרבת למסור את האישורים ודוחות הבטיחות למוסדות החינוך כפי 

 שבקשתי?

  מדוע היא מונעת אותם מועד הגנים?

   האם בכל זאת יש סיכונים ברמה מסכנת חיים כפי שטוענים ההורים? 

  האם גן נבל בטוח ללא סכנת חיים?

  האם גן אתרוג בטוח?

פרעושים אינו נכלל במסגרת ההכנות והבדיקות למען בריאות ילדי האם חיטוי החול בגנים נגד 

 ?העיר

 הבטיחות ? בכמה גנים טענו ההורים לסכנות למרות אישורי 

  האם אישורי בטיחות ניתנו על סמך בדיקה לפני תחילת שנת הלימודים?

נוך ולא על כמה אישורים ניתנו על סמך בדיקות משנה שעברה או בדיקות שנערכו על ידי משרד החי

 ידי העיריה ?

האם לאחר שנמצאו סכנות ולכאורה תוקנו ליקויים, העירייה עורכת בדיקות לאימות התיקון 

 והסרת המפגע ?

  .ואף על פי המפגעים כן נוע תנוע 

  ,בברכת השנה החדשה 

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. 

 

https://www.tzomet-kfs.co.il/education/5929
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 א לישיבת המועצה באוקטובר:36שאילתה לפי ס' 

  ??האומנם -פתיחת מוסדות חינוך בהיעדר ליקויי בטיחות 

 .אושרת שלום

 .2017א' לישיבת אוקטובר 36ב שאילתה לפי סעיף "רצ

 :רקע

 : שהעלתה סיעת תפו״ח ולפיו הניתן מענה לשאילת 2017בישיבת המועצה מחודש ספטמבר 

 .הוסרו טרם פתיחת שנת הלימודים 1-ו 0א( כל ליקויי הבטיחות מדרגה 

 .את הביקורות הנדרשות והליקויים כאמור הוסרו ב( כל מוסדות החינוך עברו 

 . קת״ בלשון המעטה ורחוקה מהעובדות שנודעו בדיעבד״לא מדוי-תשובה זו התגלתה כ

 ל. א לקבל העתקי דוחות הבטיחות סורבו עד אתמו140' בקשות חוזרות ונשנות לפי ס

יה וללא אפשרות להכנת העתקים יעיון חלקי בדוחות )אשר הוגבל לביצוע בתוך משרדי העירלאחר 

חות כקבוע בחוק( עולה תמונה מדאיגה של פערים, הן בעצם ביצוע ביקורות הבטיחות "מהדו

 .במועדים הנדרשים והן במעקב אחר הסרת הליקויים ותיקונם

ולא בטווח הסביר . קרי בשנה אחרת 2016 כעבודה, נמצאו דוחות בטיחות שנערכו בחודש נובמבר

יקויים שקיומם . בבדיקה המהירה נמצאו גם ל1/9/2017ממועד פתיחת הלימודים שנת הלימודים ב 

 ה. נשלל בדיווח למועצ

 :אודה למתן מענה לשאלות הבאות

 ? יה צריכה לבצע עבורם ביקורת בטיחות שנתיתיא. מהו מספר מוסדות החינוך אשר העיר

 2017בספטמבר  15-ועד ה 2017אפריל  1-כמה מוסדות חינוך לא נערך דוח בטיחות בין הב. ב

)מועדים אלו הם פרק הזמן שבו נדרשת הרשות לבצע את הביקורת להכנת דוחות הבטיחות 

 ?המוסדיים

 ?2017בספטמבר  1נכון ליום  1או  0כמה מוסדות נותרו ליקויי בטיחות מדרגה ג. ב

האם  ?במהלך חודש ספטמבר ועד להיום 1או  0ת תוקנו ליקויי בטיחות מדרגה ד. בכמה מוסדו

 ? קיים דוח בטיחות עדכני המאשר את הסרת המפגעים שתוקנו

 ? 1או  0ה. בכמה מוסדות עדיין נותרו ליקויי בטיחות דרגה 

ענת ו. מדוע ניתנה תשובה המנוגדת לעובדות במועצת העיר, ערב פתיחת שנת הלימודים, הטו

 ? לכאורה להעדר ליקויים בדרגות חומרה אלו
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ז. מהם הצעדים אשר ננקטים למניעת תקלות מעין אלו ולהבטחת השלמת ביקורות הבטיחות 

 ? ותיקוני הליקויים בעתיד

ח. מדוע עיריית כפר סבא איננה נעזרת בתגבור מהנדסים חיצוניים בכמות מספקת לעריכת 

 ?הביקורת במועד

כיצד מומשה בפועל חלוקת האחריות האישית לקיום תקני הבטיחות שלפי חוזרי מנכל משרד . ט

 (? כפי שדרש מבקר העיריה מר תורג'מן בדוח המבקר בנושא) החינוך

 

  , בברכה

 , , ד״ר ענת קלומל צווויג ואתי הדנהעו״ד אהוד יובל לוי

 . ח"חברי סיעת תפו
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 זרימת שפכים גולמית בגבול כפר סבא: תביעת עיריית הוד השרון א36שאילתה לפי סעיף 
 

 ,לכבוד

 צבי צרפתי, ראש העיר בפועל, 

 לית, "אושרת גני גונן, מנכ

 ל ויו״ר ועדת איכות הסביבה. "איתי צחר, סמנכ

 

 ,נכבדי

  א והצעה לסדר. שני מסמכים במכתב זה.36ב שאילתה לפי סעיף "רצ

  הרקע המשותף :

החלטת כבוד בית המשפט המחוזי בחיפה על ערר שהגישה עיריית הוד השרון על החלטת רצ״ב 

משרדי הממשלה בגין דחיית הטיפול בזרימת השפכים בגבול העיר והפיכת העניין למצב קבע 

 :htm-58983-02-17-//www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/MEhttps.418 לתקופה ארוכה.

ושבי העיר ולא מהנהלת העיריה או מדיוני הועדה לאיכות הסביבה כרגיל , המידע הגיע לח״מ מת

  בה הח״מ חבר.

  עולה מההחלטה כי בית המשפט הנכבד לא התרשם כי ההחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני.

יתכן ובית המשפט היה מתרשם כי  א מצטרפת ומעלה את סבל תושביה, תה עיריית כפר סביאם הי

  ההחלטה לא סבירה באופן קיצוני עקב הסבל הרב.

 

  שאילתה:

האם מצופה כי ״אף על פי כן ? , או יזמה ערר בעצמה( מדוע עיריית כפר סבא לא הצטרפה לערר1

  דנו ?הממשלה לטובתנו ללא מאמץ מצ וע״ נוע תנ

  ?ביכולת העירייה לערר על ההחלטה בגין הסבל לתושביה בהליך נפרד( האם 2

, ( האם הסבל לתושבי העיר בגין זרימת הביוב הגולמי, היתושים והריח אינם ראויים לניסיון לערר3

  כדוגמת פעולתו של ראש עיריית הוד השרון שפועל לטובת תושבי עירו? 

  ,בברכת שנה טובה

 ,מתוקה מדבש וריח הדרים 

  

  ,עו״ד אהוד יובל לוי, ד״ר ענת קלומל ואתי הדנה

 .ח"חברי המועצה מסיעת תפו

 

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-17-02-58983-418.htm
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 מכתבי ברכה מטעם ראש העירייה - 36שאילתה לפי סעיף 

 

 שלום רב,

לקראת ראש השנה נשלחו מלשכת ראש העירייה מכתבי ברכת שנה טובה עבור תושבים בכפר סבא. 

מלבד הניסוח המשעשע שנכתב בשוגג בחלק מהמכתבים, מעלה שליחתם שאלות עקרוניות 

 ורציניות. לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 . כמה נמענים קיבלו את המכתבים?1

. כיצד הורכבה רשימת הנמענים? האם היא הורכבה מנמענים שעונים על קריטריונים מסוימים 2

 או שזוהי רשימה אישית של יהודה בו חמו?

 . מהי עלות משלוח המכתבים לרגל ראש השנה?3

 . מהי התועלת הציבורית המופקת ממשלוח המכתבים?4

 

 בברכה

 הנדין-גורעילאי הרס

 פליאה קטנר

 חברי מועצת העיר מטעם מרצ
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 מורשי חתימה חברה כלכלית -שאילתה לישיבת מועצה 

 

  ,שלום

 כפ"ס:א' בנוגע למורשי חתימה בחברה הכלכלית  36בקשת מענה על פי שאילתה "ח מיעת תפוס

 ?קים היום בפועלמי חותם על צ' .1

 ?איזה נציג ציבור החליף את נציג הציבור חבר המועצה ממה שיינפיין .2

 ?מה תהליך ההסמכה של מורשה חתימה מטעם הציבור .3

 ? נא לצרף את הפרסום. יכן פורסמה ההחלטה לגבי ההסמכהה .4

 

 בברכה,

  , חברי המועצהח"סיעת תפו

 ד אהוד יובל לוי"עו

  צוייג-ר ענת קלומל"ד

  גב' אתי הדנה
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 שאילתה לפי סעיף 36א:

 מכרז פומבי 23/2017 - ביצוע עב' שיפוץ ושדרוג במוסדות עירייה קיימים

 , םלאושרת שלו

 . מ על הטיית מכרז לכאורה"ה ופיתוח בעירצ״ב מכתבה של חברת ד.ניב בני

רבינסקי המודיע על הקפאת המכרז 'כמו כן מצורף מכתבה של מהנדסת העיר אדריכלית ענת צ

 . לכאורה 23/2017וכן מענה זמני לטענות שכלולות בו , על הטיית המכרז שבנדון 

, הטענות בגין הטיית המכרז לכאורה 14/9/2017למכתב מהנדסת העיר מיום  4לפי הכתוב בסעיף 

 . רמים מוסמכים לכך״יועברו לבדיקת ״גו

 . עיריית כפר סבא תמנה גורם מקצועי לבחינת הנושא״"למכתבה היא טוענת כי  5בסעיף 

  :י ישאלות

א. מי הם ה״גורמים מוסמכים״ לבחינת הטיית מכרזים לכאורה שאליהם כיוונה המהנדסת 

 ?למכתבה 4בסעיף 

  ?ב. כיצד הוסמכו גורמים אלה

 ?למכתבה 5, שאליו כיוונה המהנדסת בסעיף ג. מיהו ה״גורם מקצועי״

 אחר חשש לכאורה של הטיית מכרזים? ד. מה ההבדל בין הגורמים ומה מכשיר אותם להתחקות

, לאומדן החסוי לכאורה ה. מה הייתה ההתאמה הצמודה של ההצעה שהציעו ״הזוכים הקבועים״

 , שעליו הלינה החברה?של האגף

ין ומדוע לא צורפה חוות דעתו להודעת יכיצד מטפל היועץ המשפטי לעירית כפר סבא בענ ו.

  ?עדת מכרזים ומהנדסת העיר לו

 

  ADV. Ehud Yuval Leviו״ד אהוד יובל לוי. ע
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 זוכים יחידים במכרזים - 36לפי סעיף שאילתות 

בשל מקרים תמוהים שהתרחשו בוועדת המכרזים, ובשל ריבוי הפעמים בהם מציע יחיד זכה 

 הבאות:במכרז, ראוי שהנתונים יובאו בפני הציבור. על כן נבקש לענות על השאלות 

 . בכמה מכרזים דנה ועדת המכרזים העירונית מאז תחילת הקדנציה?1

. בכמה מהם היו מציעים כמספר הזוכים במכרז, או שלאחר פסילת הצעות נשאר מספר מציעים 2

 הזהה למספר הזוכים במכרז?

 . בכמה מכרזים דנה ועדת המכרזים של החברה הכלכלית מאז תחילת הקדנציה?3

היו מציעים כמספר הזוכים במכרז, או שלאחר פסילת הצעות נשאר מספר מציעים  . בכמה מהם4

 הזהה למספר הזוכים במכרז?

 

 בברכה,

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר
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 פעילות עמותות וארגונים בבתי הספר - 36שאילתות לפי סעיף 

כחלק מהפיקוח הציבורי על התוכן החינוכי המועבר לתלמידי בתי הספר, ולאור רצוננו בתוכן 

פלורליסטי לתלמידי החינוך הממלכתי המותאם להשקפת עולמם של הוריהם, נבקש לקבל את 

פעילות של בנות שירות לאומי וכל הנתונים הבאים הנוגעים לארגונים, בהם עמותות, חסידויות, 

 ספק תוכן אחר הנכנס לתוך בתי הספר )להלן: "ארגונים"(:

 . בכמה בתי ספר ממלכתיים )לא דתיים( פועלים ארגונים המשתייכים ליהדות האורתודוכסית?1

. באלו ארגונים מדובר וכמה שעות לימוד הם העבירו בשנת הלימודים הקודמת? )הכוונה היא 2

 השעות במספר התלמידים בכל כיתה(למכפלת 

. בכמה בתי ספר ממלכתיים )לא דתיים( פועלים ארגונים המשתייכים לזרמים אחרים ביהדות? 3

 )רפורמים, קונסרבטיבים, וחילוניים המלמדים תכני יהדות(

 . באלו ארגונים מדובר וכמה שעות לימוד הם העבירו בשנת הלימודים הקודמת?4

ות דומות בהן נחשפים תלמידי החינוך הממלכתי דתי לזרמים אחרים ביהדות? כני. האם ישנן ת5

יודגש כי שאלה זו באה לצרכי השוואה בלבד ואין לנו כל רצון לכפות על תלמידים חינוך המנוגד 

 להשקפת עולמם של הוריהם.

 

 רכה,בב

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר
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 שטחי מסחר בכפר סבא והזנחת מרכז העיר - 36שאילתות לפי סעיף 
 

רבות בעולם, בעיקר במערב. בעשורים האחרונים השתלטו הקניונים על תרבות הצריכה במדינות 

מוסדות צרכנות אלה רוקנו אט אט את מרכזי הערים והביאו לדעיכתם. רבות דובר ונכתב על 

הנושא. בשנים האחרונות מתרחשת בעולם מגמה הפוכה. קניונים ננטשים בהמוניהם והופכים 

. כפר סבא, כמו לפילים לבנים. מגמת סגירת הקניונים והחזרה למרכזי הערים ניכרת במדינות רבות

ערים אחרות בישראל, לא רק שלא נערכת לתופעת נטישת הקניונים אלא מוסיפה עוד ועוד קניונים 

 חדשים, שברור לכל בר דעת שלא יחזיקו כולם מעמד. 

 לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 . מהי כמות שטחי המסחר כיום בקניונים בעיר במ"ר?1

ננים בעיר בקניונים חדשים או כתוספת לקניונים קיימים . מהי כמות שטחי המסחר המתוכ2

, בבית החולים מאיר, בקניון 50)הכוונה היא בין השאר אך לא רק לשטחי המסחר המתוכננים בכ"ס 

G .)'וכו 

 . מהו ההיגיון בהוספת שטחי מסחר שסביר להניח שיהפכו ל"פילים לבנים"?3

 

 בברכה,

 הנדין, חבר מועצת העיר-עילאי הרסגור

 פליאה קטנר, חברת מועצת העיר
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