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 מר יהודה בן חמו

  ראש עיריית כ״ס

 

  .א. נ

 גני יול״א -הפחתת שכר לימוד -הנדון: הצעה לסדר

יולא החודש הודיעה הקואליציה במועצת העיר כפר סבא על כוונתה לייקר את שכר הלימוד בגני 

  .לחודש 1,200₪מעל 

 900₪ה( על הפחתה מתחת ל יבותקבאותו חודש הודיעה עיריית תל אביב ) ועוד אחרים שהלכו בע

  .לחודש

 .ביחס לאחרים 150%סבאים הצעירים יהיה עונג לשלם כ -לכפר

  ? האם זהו חזון חברי הקואליציה

  ?למה 

 

  :הצעת החלטה

  .שכר לימוד בגני יול"א לחודש 900₪עיריית כ״ס תגבה   (1

 

  בברכה

  .ח, עו״ד אהוד יובל לוי. ד״ר ענת קלומל. אתי הדנה"סיעת תפו
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 רפורמה בוועדת השמות – מרצ סיעת מטעם לסדר הצעה

 הסבר ודברי רקע

לצערנו בשנים האחרונות פועלת ועדת השמות העירונית ללא כל פיקוח של נבחרי הציבור. אין 

לרחובות ומבני ציבור אינו מבוסס על שיקול מקצועי, אלא מדובר בוועדה מקצועית. מתן שמות 

על שיקול ציבורי בלבד. אם ישנו מקום בו אמור לבוא ביטוי לרחשי ליבו של הציבור באמצעות 

 נבחריו, זוהי ועדת השמות.

הרכבה הנוכחי של הוועדה אינו מאפשר לנבחרי הציבור להשפיע על קבלת ההחלטות. כמו כן, 

ים האחרונות החלטות שנעשו באמצעות ישיבות טלפוניות ופרוטוקולים צצו התקבלו במהלך השנ

ונעלמו באופן מפתיע. אפילו כדי לקבל את הפרוטוקולים של הוועדה היינו צריכים לפנות למשרד 

 הפנים. את פרוטוקול הישיבה האחרונה לא קיבלנו לידינו עד לרגע הגשת ההצעה לסדר.

יים בחטיבת הביניים על שם אילן רמון. הופתענו, משום לאחרונה נודע לנו על אירוע שהתק

שכחברי מועצת העיר לא ידענו שבעירנו פועלת חטיבה כזאת. עוד לא נרגענו מהגילוי והנה קראנו 

ידיעה בתקשורת על עיצובו האדריכלי של בית הספר על שם רחל המשוררת. זאת ללא כל מחשבה 

חינוכי מכובד זה לפני תחילת השימוש בו, שלא  אף ליידע את חברי המועצה על מתן שם למוסד

 לדבר על הבאת הנושא להצבעה במועצת העיר כפי שנעשה מאז הקמתה של כפר סבא.

זילות זו בחברי המועצה ובציבור כולו חייבת להיפסק. הגיע הזמן לפזר את ועדת השמות ולהרכיב 

 .ועדה המורכבת מנבחרי ציבור, כפי שפועלת בכל עיר אחרת בישראל

 

 הצעת החלטה

ועדת השמות בהרכבה הנוכחי תפוזר. ועדה חדשה, המורכבת מחברי מועצת העיר לפי  .1

 היחס הסיעתי, תובא לאישור בישיבת המועצה הבאה.

לא יקרא רחוב, מוסד ציבור, מוסד חינוכי או כל מקום אחר לגביו קיבלה החלטה ועדת  .2

הינה בסמכות בלעדית של השמות ללא אישור מועצת העיר. זאת בין אם ההחלטה 

 העירייה ובין אם ישנו גורם אחר המוסמך לאשר את השמות המוצעים.

חברי מועצת העיר יקבלו לידיהם את הפרוטוקולים היוצאים מישיבות ועדת השמות  .3

 בסמוך למועד קיום כל ישיבה.

 

 העיר מועצת חבר ,הנדין- הרסגור עילאי

 העיר מועצת חברת ,קטנר פליאה
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 זיכוי תשלומי הורים בגין אי פתיחת גנים – מרצ סיעת מטעם לסדר הצעה

 הסבר ודברי רקע

לצערנו אנחנו נאלצים להעלות שוב את המצב בגני הילדים אל מועצת העיר. נדמה שאין מחלקה 

מתחלופת מנהלות והתנהלות של כיבוי שריפות כמו זו של מחלקת גני הילדים.  בעירייה שסובלת

מדובר בנשות ואנשי צוות שעושים עבודת קודש  -אין לנו טענות כלפי הצוות המקצועי. להיפך 

ועובדים בתנאים לא פשוטים. ניהול נכון מלמעלה ומדיניות הרואה את טובת התושבים וגם את 

 שות את כל ההבדל.טובת העובדים יכולים לע

בשנים האחרונות הולכים ומתרבים הדיווחים על בעיות באיוש צוותי הגנים, אך במהלך חג 

החנוכה נדמה שנשברו שיאים חדשים. גנים שלא נפתחו בזמן, גנים שנסגרו באמצע היום, סייעות 

חינוך בגיל כל אלה מעידים על יחס לא רציני לנושא ה -שלא הגיעו וגיוס בני נוער כממלאי מקום 

 הרך.

בזמן שעיריית חדרה מבצעת מהפכה בהגדרת המונח "צהרון" ומובילה את הפיכת השעות בהן 

תיות, עיריית כפר סבא ממשיכה לדרוש במסגרת החינוכית לשעות חינוך אמ הילדים נמצאים

 מההורים סכומים לא מבוטלים על יום לימודים ארוך ובפועל מספקת לא יותר מצהרון.

יר אינה "שירות", אלא ביטוי של סמכות שלטונית הנושאת באחריות לתושביה. אך בעינינו ע

כשהעירייה בורחת מאחריות יש לכך השלכות. לכל הפחות היינו מצפים שיוחזרו להורים 

 התשלומים עבור השעות והימים בהם לא ניתנה לילדים מסגרת חינוכית.

 הצעת החלטה

ים, שיבושים באיוש הצוותים והחלפת סייעות בבני נוער . יערך תחקיר מקיף לגבי אי פתיחת גנ1 

 במהלך תקופת החנוכה. בסיומו יגובשו הנחיות, על מנת למנוע בעיות דומות בעתיד, אשר יכללו:

א. נהלי עבודה מסודרים בכל הקשור באיוש הגנים, מילוי מקום והפעלת גנים בחופשות ובמהלך 

 חודש יולי.

 סייעות חסרות.ב. רישום פרוטוקול מסודר של 

 ג. נהלים לגבי שילוב הורים מתנדבים.

ד. קבלת החלטה מסודרת לגבי שילוב בני נוער. במידה ויוחלט להמשיך בהעסקתם, הדבר יתבצע 

 כתגבור בלבד בנוסף לצוות הרגיל ובפיקוחו, ולאחר כתיבת נהלים מסודרים להעסקתם.

 עומסים.ה. בקרה על חופשות צוותי הגנים באופן בו יהיה איזון 

 נתן זיכוי כספי עבור השעות הבלתי מתוכננות בהן הילדים לא שהו בגני יול"א.י. י2

 

 .הנדין ופליאה קטנר חברי מועצת העיר מטעם סיעת מרצ-עילאי הרסגור 
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                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 גב' אושרת גני גונן,  מנכ"לית העיריה.

  

 ,ינכבד

 

 תית ולא מס שפתיים     רפורמה אמ: 01/2017 -ב  הצעה לסדר היום לישיבת המועצה            

 יה לפקודת העיריות.יא לתוספת השנ27הצעה לסדר לפי סעיף              

חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, וגב' אתי הדנה , ד"ר ענת קלומלחברי המועצה יובל לוי,  

 כדלקמן: , 2017דרי תקציב שינוי ס 2017רווחה  –ות את הצעה לסדר היום מבקשים להעל

 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

אגף הרווחה הציג באופן חלקי וחסר את ה"רפורמה" כביכול שנעשתה באגף הרווחה,  .1

כאשר הרפורמה לא מתייחסת לכל תתי המחלקות ואינה מציגה באופן ישיר כיצד היא 

משפרת את השירות לתושב, כיצד היא מרחיבה את השירותים ואילו תוצאות יהיו 

נראה שהרפורמה היא ותי ולא כמותי. לרפורמה מסוג זה והאם היא כוללת גם שינוי איכ

 תית. ותר "מס שפתיים", מאשר רפורמה אמי

וכמות  תקנים 2רק הוסיפו לתקן העובדים של הרווחה  2016-2017מפליא עוד יותר בשנת  .2

 יה הפונה לרווחה עולה ועולה. יהאוכלוס

יינו, ה מבוגרת, הי)שליש( מהתושבים הם אוכלוסי 1/3עוד יותר מפליא שבעיר כפר סבא  .3

ה המבוגרת, מגוחך יעבור האוכלוסי 6%אלף תושבים ותקציב הרווחה רק  30 –יותר מ 

 ומצחיק!!! 

צוייג הגישה למבקר העירייה מסמך מפורט לבדיקה, אך לצערה לא -ד"ר ענת קלומל .4

 קורת הרווחה שהועלו בדו"ח זה. יהתייחסו ברצינות לרעיונות לב
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 :העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן מועצת

יה המבוגרת, כולל הוספת תקן וכוח אדם יהגדלת התקציב עבור השירות לאוכלוס .1

 6%  –כדי שניתן יהיה לספק שירות מתאים ולעמוד בלחץ כמות המטופלים )יותר מ 

 (. 2017מתוך סך התקציב של הרווחה ולא כפי שהוצע בתקציב 

רפורמה הכוללת  –בהקשר של משפחה ופרט  כנית לרפורמה ברווחההוספת ת  .2

דרי דין בנושאי: ערכים, מוסר ואתיקה )הציווי העובדים הסוציאליים לסהכשרת 

המוסרי של הפילוסוף עמנואל קאנט(, שינויים בחברה הישראלית )המשפחה החדשה, 

ה )מזרחיים ואשכנזים(, מגדר ואפלי דרישות לרגולוציות בתחום המשפחה(, גזענות

מודרנית(, העצמת הפרט, התמודדות עם סטיגמות ודיעות קדומות. תקציב  )אבהות

ההכשרה יתבסס על תקציב מחלקת משאבי אנוש ולא מתוך תקציב הרווחה. מוזר 

מאוד עד מפליא שמחלקת משאבי אנוש לא הציגה את התקציב של ההכשרות בועדת 

ת עומד הציווי "ביסודן של תורות מוסר מודרניות רבו.  2017כספים לקראת שנת 

. הציווי הזה יכול לעזור לפעמים הפילוסוף עמנואל קאנטהמוסרי, שגובש על ידי 

ט פשוט למדי. לדבריו, להבחין בין מעשים מוסריים ולא מוסריים. הכלל של קאנ

מת היא מוסרית אם היא אוניברסלית, היינו, אם היא פעולה שתהיה פעולה מסוי

צב. כך, למשל, אם מישהו סבור שעבדות היא מקובלת על כל מי שיימצא באותו המ

מוסרית, עליו להיות עבד בעצמו. לא ייתכן, שמישהו יצהיר, כי עבדות היא מוסרית, 

 ויטען, כי הוא אינו יכול להיות עבד בשל גזעו או מעמדו". 

 

 בכבוד רב,

 צוייג וגב' אתי הדנה-וד"ר ענת קלומל יובל לויעו"ד 

 פו"חחברי מועצת העיר מטעם סיעת ת
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