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 תרבות ארגונית  –רווחה  : נושא 
 

 3.4.2016 תאריך:                                                                                  לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. יתמנכ"ל אושרת גני גונן,  גב'

  

 נכבדיי,

תרבות  –מחלקת הרווחה : 04/2016הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב            
 ארגונית 

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.27הצעה לסדר לפי סעיף              

, חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים וד"ר ענת קלומלחברי המועצה יובל לוי,  
 עיצוב מחדש של התרבות הארגונית באגף הרווחה,  –להעלות את הצעה לסדר היום 

 כדלקמן:
 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 
 

ארגון המתקיים באגף הרווחה לאור התלונות המרובות, חוסר שביעות  –הרה  .1
הרצון של התושבים, עוגמת הנפש הגדולה שנגרמה כתוצאה מטיפול לקוי, מנוכר, 
חסר החמלה, מתחמק, איטי, לא אמין ועוד ... מתמקד בשינוי ארגוני של חיבור 

 אגף הרווחה לאגף חברה ונוער. בין 
מתמקד בחיבור בין ניהול המתנדבים,  ניהשינוי הארגו כפי שהוצג בועדת רווחה, .2

לאגף החברה ו"הפקות בע"מ" של אירועים לנוער. שינוי זה אכן יעצים את אגף 
הרווחה וירחיב את המשאבים שלו, אך שינוי ארגוני זה מתחמק מלהתייחס 

 טעונת השיפור.  לתרבות הארגונית
דפוסים של תרבות ותת תרבות  ארגונים הם מיני חברות בעלות –תרבות ארגונית  .3

המייחדים אותן. ערכים משותפים, אמונות משותפות, משמעויות משותפות, הבנה 
משותפת והיגיון משותף הם כולם דרכים שונות לתיאור תרבות. התרבות הארגונית 

זמן  של אגף הרווחה מתבטא באופן התגובה לפניות הנזקקות של התושבים,
 . וסגנון המענה הניתן לכל תושב הפונה אליו אליהםסגנון הדיבור התגובה, 

שולטים במחשבה הניהולית משנות תנועות "האיכות הכוללת" ו"שירות הלקוח",  .4
 , כאילו פסחו על אגף הרווחה. 80 –ה 
באגף הרווחה ברשות המקומית כפר  םלהלן יעדים של משרד הרווחה שיש ליישמ .5

  סבא:
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"עיקרי המדיניות ומבחר נתונים של משרד הרווחה מנקודות אלו שהוצגו במסמך 

ארגון  –לרה הבאים עקרונות הרותים החברתיים", צריך לבוא לידי ביטוי יוהש
 ברווחה: 

לשמור ולחזק את הזיקה לקהילה של הרווחה לנזקקות יש כל פתרון ב -
 (עדיפות לקהילה). 

 ם. יהבטחת רצץ מענים בטווחי זמן נורמלי -
 מתן הזכות לבחירת המטפל  -
 הרחבת השקיפות והמידע לציבור  -

 
 :העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן מועצת

 
, הוספת הסבר על השינוי הארגוני לציבור הרחב והבהרת משמעותו .1

ידי איך הוא אמור להשפיע על התושב ולתת לו מענה משופר על 
 הרווחה. 

(באופן ויזואלי) את שלבי הטיפול בכל אחד  הצגה באינפוגרפיקה .2
 .)3(דוגמה בעמ'  מהשירותים

הפקת סקר בקרב התושבים המטופלים ברווחה לגבי אופן הטיפול,  .3
  שביעות הרצון הבוחן את המענה של הטיפול בנזקקות. 

ביצוע תהליך של עיצוב התרבות הארגונית של האגף על ידי "ניהול  .4
השינויים המתחוללים בקרב החברה ערכים" והתמודדותם עם 

לדוגמה, הופעת דפוסי משפחה חדשים השינויים הישראלית  (
או  באוכלוסיה , יחידניותוגידול בשיעור המשפחות החד הוריות

, עלייה בשיעור המשתייכים לקבוצות אוכלוסיה "הורה עצמאי"
המאופיינות בשיעור עוני גבוה ובשיעור השתתפות נמוך בשוק 

יה בתוחלת החיים ובמיוחד בשיעור הזקנים שגילם מעל העבודה, על
 ושל אלו החיים בגפם).  75

 
 

 בכבוד רב,

 צוייג ואלי כהן -וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 
 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח
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 פרסום של עמותת ״זזים״ -הצעה לסדר היום: ביטול צנזורה בשלטי החוצות 
 

עמותת  , שפרסמה על רקע לאומי לפני חג הפסח צונזר שלט החוצות נגד הפרדת יולדות
 "זזים" לאחר הפרסומים ברדיו ובכלי התקשורת..

 
השלט הוסר לאחר לחץ מצד עיריית כפר סבא, לחץ שהופעל מחוץ לגבולות הסמכות  

 החוקית. 
 

צנזורה על מסר ציבורי אידאולוגי עומדת בניגוד מוחלט לחופש הביטוי, שהיא זכות יסוד של 
 כל אדם במדינה דמוקרטית, במיוחד כאשר הביטוי איננו נוח לרוחם של בעלי הסמכות.

 
הוגדרה ע״י נשיא בית המשפט העליון דאז, כבוד  ם מסר אידאולוגי החופש והזכות לפרס

השופט אהרון ברק, כ"נשמת אפה של הדמוקרטיה". חופש זה לא יכול להיעצר בכפר סבא, 
 לא תחרוג מסמכותה החוקית במשמרת שלנו. העירייה

 
לה  וחוק העזר העירוני לא העניק עיריית כפר סבא אינה מוסמכת לפעול כצנזור פוליטי,

לבית המשפט, סמכות לקבוע מה פוגע בציבור ואילו  סמכות בלעדית, ששייכת כיום רק 
 פרסומים יש להסיר מהרחוב בטענה שאינם נוחים לאדם יקר זה או אחר בקהילה. 

 
פרסומים המהווים לכאורה לשון הרע הם עילה לפנייה לערכאות השיפוטיות שהוסמכו לפרש  

 וגעים ברגשות אדם זה או אחר. ולהחליט לבד לגבי פרסומים הפ
 
איננו מסכימים שלמי מבכירי הנהלת העירייה תהיה הסמכה שבשתיקה מצד המועצה 
להתערב לבדו בתוכן הפוליטי או האידאולוגי שעל גבי לוחות הפרסומים בעיר. זכות זו 
שמורה לבית המשפט שמקובל על כולנו כמי שיפעיל את כוחו במתינות, בסמכות ובנימוק 

  י.ראו
 

 קבל את ההחלטה הבאה:לעל כן מוצע למועצת העיר 

את הצוותים הרפואיים בבית חולים מאיר ואת עבודת  ים. חברי מועצת העיר מעריכ1
 הקודש שהם עושים.

חוצות בעיר הוא ערך העל גבי שלטי בפרסומים  או ארגון . חופש הביטוי של כל אדם2
 להגן עליו.עליון במדינה דמוקרטית ובעיר דמוקרטית, ויש 

. העירייה תחזור בה מהפעלת לחץ והפעלת סמכותה באופן שלא הוסמכה לו כצנזור 3
שלא מקובל על אדם  ככל שיהיה פוליטי, בניגוד לחופש הביטוי, כלפי ביטוי ציבורי קשה

 זה או אחר, מכובד ויקר לקהילה ככל שיהיה.
 
 

 צוייג-עו"ד אהוד יובל לוי    ד"ר ענת קלומל    פליאה קטנר       עילאי הרסגור הנדין 
 סגן ראש העיר    חברת מועצת העיר    חבר מועצת העיר    חברת מועצת העיר   
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 בנייה בבית הספר דבורה עומרהצעה לסדר היום: 
  

 והמועדפת הזולה, הבטוחה החלופה זו. הבחינות מכל מאושרת טיים הגול על הבניה: רקע
 .ההורים על
 

 על כן נבקש ממועצת העיר לבחור בין שתי חלופות:
 

 על נפרד מבנה: הספר לבית שיתחבר טיים שטח הגול על מבנה בניית -חלופה א' 
 בית של הקיים למבנה מושלם באופן שמתחבר הדרומי למגרש העתקתו או הצפוני המגרש

זאת לפי התוכנית המאושרת או לפי תוכנית חדשה שתוצג בפני הוועדה המקומית  .הספר
 לתכנון ובנייה.

  
. זאת פתרונות למצב שנוצר בעקבות ההחלטה על הקמת הקומה השלישית –חלופה ב' 

 טיים הגול מגרש על בעתיד ייבנה מה ידוע לא. חלופה זו על הוחלטלמרות שלא ברור מדוע 
 .הספר בית לטובת מוקצה שכבר מגרש על ספר בית של מבנה יתיבנ אי שמצדיק

 
 180 צפויים) 2017( מכן שלאחר בשנה. תלמידים 110 הגעת צפויה הבאה שנהכמו כן, ב
המשמעות היא בהכרח פיצול תלמידי השכונה בין בית . כיתות 4-5 , כלומרנוספים תלמידים

 ספר דבורה עומר ובית ספר אופירה נבון או שוב בנייה בזמן הלימודים.
 

במידה ומועצת העיר תחליט להמשיך ולדבוק בתוכנית שאושרה בלמיאת ועדת התכנון 
 , נבקש את יישום הצעדים הבאים:והבנייה

 
 מנת למנוע את הבעיות הנובעות מהעתקת הצהרונים,על  – הרווחה פתרונות . לגבי1

 .17:00 השעה לאחר רק הבנייה תחל
על מנת  , גם מסיבות בטיחותיות וגםהשלישית בקומה שתיבנה המרפסת סגירת .2

 . כמו כן, הדבר יתן מענה חלקיבקיץגם ו בגשםגם  ילדיםעבור ה פונקציונאלית שתהיה
 .ילדים 180 צפוי למנות כשהשנתון 2017-2018 ל"שנהב צפויהה למצוקה

 .הבאה הלימודים שנת פתיחת לפניעוד  בשטח הגול טיים קייםה מגרשה הצללת. 3
 
 
 

     פליאה קטנר       עילאי הרסגור הנדין  צוייג -עו"ד אהוד יובל לוי    ד"ר ענת קלומל
 סגן ראש העיר    חברת מועצת העיר            חבר מועצת העיר    חברת מועצת העיר  
 


