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 לכבוד

 מר צביקה צרפתי

 ממלא מקום ראש עיריית כפר סבא

 לכבוד

 גברת אושרת גני גונן

 מנכ"לית העירייה

  לכבוד

  אדריכלית ענת צ'רבינסקי

  מהנדסת העיר

 ועתיד יער אוסישקין - 22-2ארלוזורוב עתיד תושבי רחוב  – א36שאילתה לפי ס' 

מפאת מגבלות זמן שאוכפת עיריית כ״ס, מגבלות היוצרות קוצר הזמן להעלאת שאלות לישיבת 

מטרתנו לחייב בהקדם דיון  .המועצה הקרובה, מוגשות מהיום הצעה לסדר ושאילתה זו כבר היום

עו התשובות שלא מגיעות תנו ובדיון ישמה ואייפגשו תושבים עם הנהלת העיריבמועצה שבו 

כאשר טווח ראה מכתביהם רצ״ב( . לא ניתן יד להתעלמות ממצוקתם גם ובמיוחד לתושבים )

צורפות מ .נא לקבל שאילתה והצעה לסדר הרצ״ב לישיבת נובמברהפתרונות יקר או מצומצם. 

 .שאילתה והצעה לסדר לישיבת המועצה בחודש נובמבר

 :רקע

של נציג תושבי רחוב ארלוזורוב על התעלמות הנהלת העיריה  רה רצ״ב תכתובת ובה טענות לכאו

ממצוקתם, מעתיד בתיהם בסמיכות לכביש, על היעדר דיון בפתרונות סבירים ועל היעדר שיתוף 

  .מצד מהנדסת העיר

 :שאילתה חלק א:

  ?531א( למתי צפויה בניית הירידה האמורה לכביש 

  ?תקבלו? יבוצעוב( איזה פתרונות לצמצום הפגיעה נשקלו? ה

  ?ג( איזה פעולות שיתוף ציבור נערכו ? מתי? בנוכחות מי

  ?ד( מה עתיד יער אוסישקין? הרס? צמצום? מי דן בכך? מי החליט

ה( הואיל וצפויה פגיעה חריפה בבתים, ברכוש התושבים, מתבקש כי העיריה תפרסם את פעולותיה 

  ?או לפיצוי בגין הנזקלצמצום הנזק או לפיצוי בגינו. מה נעשה לצמצום 

  ?ו( כמה הפרשות ערכה הועדה המקומית או המחוזית או נצ״ע בגין פיצוי לתושבים

  ADV. Ehud Yuval Leviעו״ד אהוד יובל לוי. בברכה, 
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 < כתב/ה:Bernard Horowitz <bennyho@webimon.com, 15:02, בשעה 2017באוק׳  30-ב

 שלום מר צביקה צרפתי ויובל לוי היקרים,

 המון תודה לכם על תשובתיכם. אשמח אם תקראו את דברי בתור אחד מנציגי הועד לבנית הכביש.

אני רוצה לציין כי אנו מאוכזבים מאוד מחוסר האמפתיות והתפקוד של העיריה, ואי שיתוף הפעולה עם 

שנה האחרונה חווינו חוסר התקדמות אפסי. מס' דיירים כבר התייאשו ומכרו את התושבים. במהלך ה

 דירתם במחיר נמוך ממחיר השוק, אך ישנם דיירים רבים שבשלב זה לא יכולים להעתיק את המגורים.

וימו שתי פגישות עם עיר ענת צ'רבינסקי והילן דהרי, ואף קאנו בקשר מעל שנה עם ענת מהנדסת ה

ד כה העיריה רק סייעה בעיקר בהצגת הנתונים של מ.ע.צ ולאחר בדיקת הנתונים אף אחת הדיירים, אך ע

מטר  19-30נתיבים עמוסים  3-4בתי אב מודאגים מאוד: הולכים לבנות  200מבקשתינו לא קודמה. מעל 

 מביתנו ללא קיר אקוסטי:

לא  -ה עם תכנית מ.ע.צ יש השלמה של העירי -. הנושא של תכנית חלופית אינו נבחן מספיק לדעתנו 1

 נבחן הנושא של הרחקת הנתיבים מבינתנו, צמצום מס' הנתיבים, שינוי הכביש וכו'

כמה פעמים עלה הנושא בתדהמה איך לא נמצאה תכנית חילופית מלבד פגיעה ישירה בכ"כ הרבה 

ם לאור תושבים ובאיכות הסביבה. למרות כי הכביש אושר, הדיירים ביקשו לבחון שוב פתרונות אחרי

הפגיעה באיכות חיים, הרס איכות הסביבה, מפגעי רעש, רעידות, זיהום אוויר ללא קיר אקוסטי ומצוקת 

חניה קשה. כל פתרון להרחקת הכביש יוכל לעזור.לפי הפגישה האחרונה הנושא לא נדחף כלל אלא יש 

י. לאחר שביקשנו השלמה מוחלטת עם התכנית של מ.ע.צ והתכנית הוצגה בפברואר ובאוגוסט ללא שינו

 פעמים רבות להצטרף לישיבות ונדחינו פעם אחר פעם הסכימה ענת לצרף שני תושבים לפגישה יחידה.

נתיבי ישראל הציגו כי לא קיים קיר  - 2-28. אין קיר אקוסטי/מנהרה בתכנית לאורך כל ארלוזורוב 2

מטר מהכביש,  1.26מפלס נמצא רק ב 20אקוסטי בתכנית בשל הפרשי גבהים, אך לדוגמא ארלוזורוב 

מטר וכו'. חשוב  2.63 18מטר, ארלוזורוב  0.94פחות ממטר  28מטר, ארלוזורוב  1.09 24ארלוזורוב 

לרשום שציינו בכל הפגישות ובמיילים חוזרים ולא קיבלנו תשובה בנושא. העירייה ביצעה בדיקות 

חצי שנה ולאחר מכך!! במידה  -ש במהלך חצי שנה וקילבתנו תשובה שהנוא ייבחן רק לאחר בניית הכבי

 אנו מבקשים לבחון נושא של בניית מנהרה או קיר אקוסטי מעוגל. ואין שינוי בתוואי

מצוקת חניה קשה שהולכת להווצר כי כיום מכוניות רבות חונות בשטח מאחורי הבניינים. כעת לא  .3

מודאגים מאוד.ענת מסרה כי תהיה גישה לשם בשל בניית הכביש ותהיה מצוקת חניה אדירה. התושבים 

אלה מקומות חניה פיקטיביים, אך המציאות בשטח תהיה קשה מאוד בלעדיהם וחייבים למצוא פתרון 

 ראוי..

עד כה לא קיבלנו תשובה   -. הריסה על עצים כבני מאה שנה מאחורי ביתנו ובתי גידול לציפורים 4

 נו בריאות ואיכות חיים.הולמת לעצים שמגינים על ביתנו מרעש, זיהום, ונותנים ח

אנו מתחננים שלא תשאירו אותנו מאחור במחשבה שביתנו הוא גם ביתיכם. אתם היחידים שיכולים לסייע 

  לנו ולהציל את עתידנו.

  נשמח מאוד להפגש איתכם בכל מאוד אפשרי ונזמין אתכם לביקור בשטח בכל יום שתחפיצו.

 המון תודה,

 בני הורוביץ

2017-10-29 23:04 GMT+02:00 Ehud Yuval Levi <eylevi@yahoo.com>: 

 יצחק שלום

מבלי להכנס למהות הטענות וצדקתן, אני מניח ששיתוף מידע בזמן אמת וקבלת תשובות מקצועיות 

  ..והסברים ראויים יכלו לשפר את המצב

הלת העירכל אלה מצויים בידי הנ   .שאני לא שותף לדרכה  ,

  .אחת הסיבות היא הפגיעה ברגשות הציבור, בך ובשכנייך

mailto:bennyho@webimon.com
mailto:eylevi@yahoo.com
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כיו״ר האופוזיציה אוכל להבטיחך רק שאם לא תענו בצורה ראויה על ידי הנהלת העיריה , נפעל לפי 

רוש נד  ,לדיון ראוי  ,סמכותנו החוקית, נעלה את ענינכם לשולחן המועצה באופן רשמי , בחודש הבא

  .בשמכם תשובות ונדרוש גם דיון במצבכם

 .אתם תוזמנו על ידינו להשתתף בישיבה ולשמוע תשובות

  בברכה

 עו״ד אהוד יובל לוי.

  חבר מועצת העיר.

  יו״ר האופוזיציה.

 ADV. Ehud Yuval Levi  

+972-545-387599 

 

 < כתב/ה:Yitzhak <gur@novatec.co.il, 19:08, בשעה 2017באוק׳  29-ב

  מכובדי חברי מועצת העיר כפר סבא.
בעיה שמטרידה אותנו "קבוצת דיירים שגרים ברחוב ארלוזורוב  ל  בבקשת עזרה  אני פונה אליכם  

 "  28 עד 2סבא מבית מספר -בכפר 

 ר אוסישקין" בתים שגובלים במה שנשאר מ"יע

עם נציגי העיריה ועל פי הדיווח לא נראה  531לאחרונה התפרסמה כתבה על ביקור שנערך בנושא כביש  

 שמישהו בעיריה "שם" עלינו האזרחים שגרים ליד הכביש וסף הדאגה שלנו עלה.

ות עומד ל"הרוס" את חייהם של עשרות משפח  ה"מחלף" או "רמפת סוקולוב" ]בלשון נתיבי ישראל[  

מטר מחלונות ביתם ואפילו בנית קיר אקוסטי  20ל  11 כשהרמפה תיבנה במרחק של שגרות בבתים אלו

 לא נדרשת כתנאי.

והסברנו שוב ושוב את המגרעות של  8/17וב  2/17כנציגי הדיירים נפגשנו פעמיים עם מהנדסת העיר ב  

ה בנית "רמפה מעל מגרש החניה של התוכנית ]ויש למייטב ידיעתי אפשרויות אחרות[ אחת התוכניות הית

 תחנת סוקולוב ולהרחיק את הכביש משורת הבתים.

מנציגי העיריה או אפילו "הבטחה" שהם "העיריה" תפנה לנתיבי   לא קיבלנו כל סיוע או "מילה טובה" 

 .במילים אחרות פשוט התעלמו מאיתנו  "כלום" -ישראל ב"דרישה" לשינוי התוכנית 

בכניסה לכפר סבא ליד בית האבות ורה סלומונס לא היתה בתוכנית ]ויש עוד להזכירכם ה"מנהרה" 

בתחום רעננה.[ ורק "לחץ" של  531דוגמאות שהתכנון שונה עקב התערבות הרשות כמו "שיקוע" כביש 

 התושבים ושל העיריה גרמו לשינוי בתוכנית.

 בצמוד ל"גבול" עם כפר סבא. "בכוונה"נבנה בתחום הוד השרון ועקב כך נבנה  531ידוע לנו שכביש  

לקו הגבול עם כפר  מזל גדול יש לתלמידי בית ספר אוסשקין שבית העלמין של מגדיאל נמצא בסמוך 

 בסמוך חגדר בית הספר.  היה עבור 531ללא בית העלמין כביש  -סבא 

חי -מחלף תלהכניסות הקיימות ואת המרחק מהבתים ]ליד אושי לנד.  3די לראות את התכנון של  

 וליד ורה סלומונס[ 

 3כניסות בלבד ולכיון הרצליה כניסה אחת ו"רק" למטרופולין כפר סבא יש  2מעניין לרעננה 

  כניסות ומה שחסר זאת "כניסה רביעית"
שעד היום לא קיבלתי  - 2/17בחודש   צרפתי את העתק פניתי למהנדסת העיר לאחר הפגישה הראשונה 

 "אישור" שמכתבי התקבל.

 "לצערי" במצב "שינה" עירית כ"ס נרדמה בשמירה כשהתוכנית הוגשה ונמצאת כעת 

מי ש"חייב" להוביל את המהלך  -פניה לבית משפט זה עניין מאד יקר וזה מעבר ליכולתם של הדיירים  

  .בעניין הזה הרושם שלי ש "עירית כפר סבא היא נגדנו"זאת "עירית כפר סבא" אך 

mailto:gur@novatec.co.il
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לאחר ההתעלמות המוחלטת לה זכינו מצד נציגי  זה מה שנשאר לנו לעשות  -יעזרו? האם "הפגנות" 

 .העיריה

 אני מודע למצב שנוצר בעיריה אך אנחנו זקוקים ומחפשים עזרה בכל כיוון.  

ואנו מוכנים להיפגש איתכם במקום ולהראות   מראש על הנכונות לשמוע את הטענות לכם  אני מודה 

  חש.לכם את מה עומד להתר

 .בתודה  

 יצחק גור

 0528-609580טל" 
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 מעורבותו של יהודה בן חמו בניהול העירייה - 36שאילתה לפי סעיף 

בנובמבר פורסמה ידיעה בתקשורת לפיה הוסרו רוב המגבלות על יהודה בן חמו והוא  22בתאריך 

ומדובר באדם שעננה כבדה מרחפת מעל לראשו ואשר היה מעורב למעשה מנהל את העיר. מאחר 

 במעשים חמורים, לא ראוי ציבורית ומוסרית שאדם כמוהו ינהל את ענייניה של כפר סבא.

 לכן נבקש לענות על השאלות הבאות:

 . האם יהודה בן חמו מעורב בענייניה השוטפים של העירייה? אם כן, באיזו מידה ובאלו תחומים?1

י תדירות שיחותיו של יהודה בן חמו עם מנכ"לית העירייה, מ"מ ראש העירייה וראשי האגפים . מה2

 בעירייה במהלך החודש האחרון?

. האם נערכו שיחות או פגישות בין יהודה בן חמו ומהנדסת העיר במהלך החודש האחרון? האם 3

 הוא מעורב בהחלטות תכנוניות?

 יב העירייה?. האם יהודה בן חמו מעורב בהכנת תקצ4

 . האם יהודה בן חמו חותם על מסמכים עירוניים, כמו חוזים והמחאות?5

. האם יהודה בן חמו עובד מול עובדי עירייה מהשורה או רק מול ראשי אגפים, המנכ"לית ומ"מ 6

 ראש העירייה?

 

 בברכה,

 

 פליאה קטנר    הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר        חבר מועצת העיר
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 שאילתה לפי סעיף 36א - עצים ברחוב אגרון 9 וגורדון 10
 

  אושרת שלום,

  עדיין לא התקבל מענה לשאילתה בנושא העצים שנשלחה על ידי עו"ד יובל לוי .

  אבקש מענה.

 להלן השאילתה,

 

  שלום.לאושרת 

  א אנונימית שקבלתי. אודה למענה. 38רצ"ב שאילתה כלכלית לפי סעיף 

  .10/ גורדון  9אגרון  ברחוב הנסיבות לכאורה מתוארות במסר הרצ״ב נוגעות להעברת עצים

 א( האם אמת בעובדות לכאורה המתוארות להלן ?

 ב( אם כן, מדוע הועברו העצים?

 ג( מה העלות העברות ושתילות אלה?

 ד( מי האחראי ומי הזמין את העבודות?

  ה( מה הטעם להתנהלות לכאורה זאת ?

 

  בברכה,

 עו״ד אהוד יובל לוי,

  חבר המועצה.

 צוייג-ד"ר ענת קלומל

  סבא )סיעת תפו"ח( -חברת מועצת העיר כפר
 דירקטור בחברה הכלכלית כפ"ס בע"מ

  דירקטור בחברה לתרבות ופנאי כפ"ס בע"מ

  פייסבוק |  anatklkfcity@gmail.com דוא"ל: | 0524425568טל': 
 

https://maps.google.com/?q=%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91+%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9F+9&entry=gmail&source=g
mailto:anatklkfcity@gmail.com
https://www.facebook.com/anatklumeKfarSaba
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 הגנה על עובדים שמסרו עדות בחקירת המשטרה - 36לפי סעיף  השאילת

בעקבות חזרתו של יהודה בן חמו, ומאחר ועובדים בעירייה נחקרו לגבי מעשים המיוחסים לו, עולה 

 נבקש לענות על השאלות הבאות בנושא זה:חשש מפגיעה באותם עובדים. 

 . האם ידוע לעירייה אלו עובדים נחקרו על ידי המשטרה?1

. אם כן, כיצד העירייה מספקת הגנה לעובדים אלה מפני התנכלויות? במידה ולא, כיצד העירייה 2

 יכולה להבטיח המשך עבודה תקינה במציאות בה ראש העירייה החשוד בשחיתות יכול לבוא במגע

 עם אותם עובדים במסגרת עבודתם?

 

 בברכה,

 

 פליאה קטנר     הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 36לפי סעיף  השאילת

 מדוע אינך משעה את עצמך? -שאילתה עבור יהודה בן חמו 

 

 נבקש מראש העירייה, יהודה בן חמו, לענות על השאלה הבאה:

מדוע אינך משעה את עצמך עד לסיום לנוכח החשדות הכבדים והמעשים החמורים המיוחסים לך, 

 ההליכים המשפטיים?

 

 בברכה,

 

 פליאה קטנר     הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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 עיקולי חובות מטעם העירייה - 36לפי סעיף  השאילת

 

בעקבות דיווחים על עיקולים שנעשו ללא התרעה בשל חובות אשר תושבים לא היו מודעים אליהם, 

 ולשרת את תושביה, נבקש לענות על השאלות הבאות:ומאחר ועל עיריית כפר סבא לנהוג בתום לב 

 ? כמה עיקולים נעשו לרכוש?2017. כמה עיקולי חשבונות נעשו מאז תחילת שנת 1

 . החל מאיזה סכום של חוב נוקטת העירייה בדרך של עיקול?2

. מיהו הגורם שמבצע את עיקולי הרכוש עבור העירייה ומיהו הגורם המבצע את הטיפול המשפטי 3

 ושא?בנ

. כיצד העירייה מיידעת את החייבים על סכום החוב בטרם ביצוע העיקול? האם נשלח מכתב 4

 בדואר רשום? האם גורם עירוני יוצר איתם קשר טלפוני?

 

 בברכה,

 

 פליאה קטנר     הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר      חבר מועצת העיר
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