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 מפוטרי טבע תושבי כפר סבא - הצעה לסדר

 

יה, ינתן עדיפות בקליטה בעבודה בעיריעקב פיטורי מאות עובדים במפעל טבע כפר סבא, אבקש כי ת

הנושאים שאינם מחויבים במכרז פומבי כגון וזאת בכל , על המים למפוטריםובמפ בחברה הכלכלית

לתושבי כפר סבא מתוך וכל תפקיד אחר בעדיפות  פקחי חניה עובדי כפיים, מלווי הסעות, סייעות,

 והולם את כישוריו המקצועיים של המפוטר/ת., מפוטרי טבע

 . "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו" :כפי שנאמר במקורות

 ,בכבוד רב

 מילרעמירם 
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 דיור לגיל השלישי - הצעה לסדר

 

להציע שנים. עיר הדואגת לתושביה צריכה  65-אלף מתושבי כפר סבא הם בני למעלה מ 20-כ

רותים חיוניים יושה המתבגרת, בתוך תחומי העיר, דירות קטנות ילוסיפתרון דיור בר השגה לאוכ

  .צמודים

ד ועם דרישות רש היום להתמודד עם היצע נמוך מאואזרח ותיק המבקש לעבור לדיור מוגן נד

קדונות והוצאות חודשיות גדולות, ולעיתים קרובות גם נדרשת גזירה של יכלכליות כבדות כמו פ

  .מהקהילה שהיה חלק ממנה שנים רבות וחיבור לקהילה חדשההעתקת מקום מגוריו, ניתוק 

הצעה זו באה לקדם פתרונות נוספים לבני הגיל השלישי, פתרונות שחסרים מאד בעיר: דיור מוגן 

  .בר השגה בקנה מידה רחב בתחום העיר כפר סבא

עיר בדומה לבניה לזוגות צעירים, עלינו לבנות ולתת עדיפות בפתרונות מגורים לתושבי ה

 .תיקיםוהו

 

 הצעות החלטה:

יחידות דיור מוגן בר השגה במרכז העיר שבהם  400-. מועצת העיר תדון בהקצאת שטחים ל1

 .נתן העדפה לתושבי העירית

נות דיור מוגן בר השגה עבור תושבי ולמועצה שטחים שניתן לתכנן לפתר מהנדסת העיר תציע .2

 .העיר

כניות לשילוב דיור מוגן בכל שכונה גן במטרה להציע תלתכנון דיור מו מועצה תבחן המלצות .3

 .ותיקים בעירובהתאם לגידול הצפוי במספר התושבים ה

 

 

 

 ,בכבוד רב

  אתי הדנהו ד״ר ענת קלומל ,עו״ד אהוד יובל לוי

 סיעת תפו״ח
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 סייעת שניה בגני ילדים - הצעה לסדר

 

יה יהמעבר לגן עירייה אינו פשוט. מדובר בהפיכה של קטנטנים מתינוקות לפעוטות, מי שהציפ

 .מהם אחרת וכבר יכולים לעמוד בכללים ודרישות

 

אחת מתוך מספר פניות שהגיעו אלינו: לאחרונה פוטרה סייעת שניה מגן ילדים, אתן דוגמא 

ילדים(. הדבר מכוער  34 -)כאשר בגנים אחרים  30ילדים ולא  27באופן מפתיע, בשל העובדה שבגן 

עבורה כעובדת מצד אחד ומטלטל מאוד עבור הילדים מצד שני, שכן עתה באין סייעת שניה, 

כת בעייתית יותר, עם פחות ידיים עובדות ועם פרידה מדמות קבועה הלוגיסטיקה במקום הופ

 .ומשמעותית שלה השלכות על הרגשת היציבות של הילד

 

התנהלות כזו בעייתית מאוד באמצע השנה ואין לאפשר אותה, שכן במו ידינו אנו גורמים לבלבול 

ובר בהבדל מהותי אצל ילדים רכים ופוגעים תעסוקתית באישה, מעבר לעובדה כמובן שלא מד

הדבר קשה. גם אם מדובר בטעות של חלוקת הילדים  -ילדים בגן  27, וגם עם 30מהמספר 

 .על העירייה להודות בטעותה ולא להפקיר את הילדים והנשים העובדות -מספרית בגנים 

 .כאמור, ישנם מקרים נוספים שבכולם הסיפור דומה

 

 הצעת החלטה

 .שאר זהה לזה שהיה עם פתיחת השנהימספר הסייעות בגני הילדים י .1

במסגרת ההכנה לשנת הלימודים הבאה, תוקם ועדה שתבחן את חלוקת הילדים מספרית  .2

צר מצב של גן אחד שבו הצוות ול בהם יתחלק באופן שווה, ולא יובין גנים, כך שהטיפ

 .סופג עבודה קשה לבדו, בעוד שבאחר מתקבלת עזרה

 

 

 בברכה,

 הנדין-עילאי הרסגור        פליאה קטנר         
 חברת מועצת העיר       חבר מועצת העיר
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 שדרוג חצרות הגנים והסבת החול במשטחי דשא סינטטי - הצעה לסדר

 

מצב חצרות גני הילדים בכי רע. מידי שנה אנו שומעים ילדים החוזרים מגני הילדים עם נגעים 

חול מזוהם. תלונות חוזרות ונשנות על חול מזוהם, חול שאינו דלקתיים ופצעים מוגלתיים בגלל 

מסונן, השלמות שנדרשות בחול ועוד. אתגר התחזוקה מביא למצב שלא מצליחים לשמור על 

ההיגיינה בארגזי החול, בעלי חיים עושים שם את צרכיהם, שורצים שם חיידקים ומזיקים והדבר 

 מביא לתחלואה.

  

ות להחליף את החול בגנים פעמיים בשנה. הנחיות אלו לא מיושמות. משרד הבריאות הוציא הנחי

תקנות משרד החינוך מורות על הוספת חול בלבד וסינונו, והאחריות לביצוע היא על הרשות 

ישנה סתירה בין דרישת משרד הבריאות לתקנות משרד החינוך ומי שסובל מכך הם  המקומית.

בעוד שבארגזי החול ניתן לטפל, הבעיה הגדולה תמונה במשטחי החול הגדולים שבחצר.  הילדים.

 ילדי הגן אינם מבחינים בין החול ה״מטופל״ בארגז החול לבין החול המזוהם שבחצר.

  

הגיע הזמן להשאיר את החול בארגז החול ולשדרג את חצרות גני הילדים בדשא סינטטי והצללה 

 הסינטטי הוא שהוא רך, בולם נפילות ויותר קל לתחזוקה וניקיון. יתרונו של הדשא מתאימה.

שאר בחצר ארגז חול, בו יוכלו הילדים לשחק, וזאת מאחר ועל פי מחקרים בתחום יבכל גן י

 החינוך לגיל הרך, למשחק בחול יש תרומה אדירה בהתפתחות הילד.

  

כבים רעות, רחובות, חדרה, אשדוד, יש לציין כי רשויות רבות כגון נתניה, פתח תקווה, מודיעין מ

לוד, יוקנעם, יבנה, כפר יונה ואפילו דימונה החמה  ראשון לציון, מעלות תרשיחא, רמלה,

והרחוקה ועוד רשויות רבות נמצאות כבר בעיצומן או לאחר סיומן של תכניות הסבה דומות בכל 

 גני הילדים העירוניים.

  

 דברי חברת הכנסת שאשא ביטון: 

"האחריות היא של משרד החינוך והרשות המקומית במשותף, המשרד צריך לקבוע סטנדרטים  

חדשים לגבי התחזוק התברואי בגנים, יחד עם משרד הבריאות וגורמי מקצוע נוספים. לא להוציא 

את זה כהמלצות, אלא כהנחיות ולוודא שבפועל השלטון המקומי מקיים אותן. האחריות ליישום 

ם היא על הרשות המקומית וצוות הגן. אני רואה בצורה חמורה את זה שהשלטון בשוטף ביומיו
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המקומי לא שלח נציג לדיון. לגבי הגנים הפרטיים, כל מי שמטפל בילדים, יש לו אחריות עליהם 

 .ע החצר"וגם עליהם להקפיד בנושא מצ

 

 הצעות החלטה

תלת שנתית במסגרתם יוחלפו כל  עיריית כפר סבא תבצע שיפוץ חצרות לכל גני הילדים בתוכנית 

 החצרות בהן יש חול בדשא סינתטי.

 .חודשים 3כנית העבודה תוצג למועצת העיר תוך ת 

  

 בברכה, 

צוייג-ד"ר ענת קלומל  
(סיעת תפו"ח)סבא -חברת מועצת העיר כפר  

 דירקטור בחברה הכלכלית כפ"ס בע"מ
מטור בחברה לתרבות ופנאי כפ"ס בע"דירק   


