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  סבאפיקוח העיריה על מעונות וגנים פרטיים במרחב כפר   - הצעה לסדר היום

  

 מוש חורג בלבד.יאינם מפוקחים וטעונים אישור לש ,נ"לכמפעילי עסק ש ךהמצב הנוכחי הינו כ

 הצעת החלטה 

אני מציע כי  ,לגבי המוות הנוראי של הפעוטה וינטרב ,הורע בפתח תקויהמזעזע שאעקב המקרה 

סיון של ישיון עסק הכולל מספר מינימלי של סייעות, נידרש לגביהם ריהמוסדות הנ"ל יפוקחו וי

 ראוי כי תשולם גם אגרת פיקוח. בדיקה תברואתית ומספר מקסימלי של ילדים. ,המנהלת

 

 עמירם מילר

 ת העירחבר מועצ
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 כללי לבוש בבתי הספר -הצעה לסדר היום

 
 דברי הסבר

פרשת המכנסיים בחטיבת בר לב העלתה לסדר היום הציבורי את הוראות תקנוני בתי הספר 
כך שלבוש מכובד תורם לאווירת לימודים תקינה, אך העוסקות בלבוש התלמידים. אין מחלוקת על 

 השאלה מהו לבוש מכובד גלשה מהתחום החינוכי והפכה לוויכוח על ברכיים, סנטימטרים וסרגלים.
 

הגיע הזמן לעבור מדיבורים ריקים מתוכן על לבוש לדיון על ערכים: מהי אווירת הלימודים הרצויה 
ולמורים? מהו הביטוי האישי שתלמידות ותלמידים  בבתי הספר? כיצד להפגין כבוד ללימודים

יכולים לבטא באמצעות הופעתם החיצונית? האם ראוי שמערכת חינוכית תעניש בנות על לבוש זהה 
 ללבושם המקובל של הבנים?

 
משטר המדידות אינו משיג את מטרתו המוצהרת, אלא מהווה גורם לחוסר נוחות בקרב הורים 

ם ובנות ועימותים שהיה אפשר למנוע בקלות עם גישה קצת שונה. לא רק ותלמידים, אפליה בין בני
זאת, אלא שהמציאות מוכיחה שאותם תקנונים נוחים יותר עבור בנים, שמוצאים בקלות רבה יותר 
מכנסיים קצרים המגיעים עד הברכיים, לעומת בנות המתקשות למצוא פרטי לבוש מקבילים 

ון השוויון. התוצאה היא שהבנות נאלצות ללכת עם מכנסיים בחנויות. כך הלכה למעשה נפגע עיקר
ארוכים, לומדות שלבוש קצר יותר טומן מסרים לסביבה ומקבלות תכנים חינוכיים פסולים בבית 

 המוסד החינוכי שאמור ללמד אותן להיאבק בכל אותם סטריאוטיפים ודעות קדומות. -הספר 
 

דבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב חוזר מנכ"ל משרד החינוך קובע כי "ההחלטה ב
שיופיעו עליה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית 
הספר, התלמידים וההורים." באותה מידה יש לפעול לגבי פרטי לבוש שאינם כלולים בתלבושת 

 יכול להתבצע בשיתוף כל הגורמים.האחידה. זוהי הזדמנות לדיון מעמיק בכל אותן שאלות, ש
 

 על כן נבקש ממועצת העיר לקבל את הצעת ההחלטה בנושא.
 

 הצעת החלטה
 
. כללי הלבוש בבתי הספר יאכפו באופן שוויוני כלפי בנים ובנות, תוך הכרה מציאותית בפרטי 1

 הלבוש הקיימים בפועל בחנויות עבור כל אחד מהמגדרים.
 
המורכבת מנציגי אגף החינוך, הורים, תלמידות ותלמידים אשר תקבע . תוקם ועדה עירונית 2

 הנחיות לסעיפי התקנון בבתי הספר הנוגעים ללבוש.
 
 

 פליאה קטנר             הנדין-עילאי הרסגור
 חברת מועצת העיר               חבר מועצת העיר
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 הפעלת שאטלים עירוניים בשבת –הצעה לסדר היום 
 

 דברי הסבר
 

לאחר שבשנים האחרונות הפעילו עיריות הרצליה, רמת השרון, חולון מודיעין ועיריות נוספות 
 עיריית כפר סבא עדיין נותרת מאחור. הסעות עירוניות במהלך השבת,

 
המצב הנוכחי, בו לא מתאפשרת ניידות שלא באמצעות רכב פרטי או מוניות, פוגע בשכבות רבות 
באוכלוסיית תושבי כפר סבא: בתושבים שאין בבעלותם רכב פרטי מסיבות כלכליות, בתושבים 

ולא רוצים לנהוג בניגוד לחוק שאין ברשותם רשיון נהיגה, בנוער, בצעירים שמעוניינים לשתות 
 ולסכן חיי אדם ובתושבים שמעדיפים להשאיר את הרכב בבית ולחסוך את חיפוש החניה.

 
מתושבי העיר נוהגים לבלות  70%-ע"י עיריית כפר סבא התברר כי כ 2013בסקר שנערך בשנת 

הפופולרי מהם עושים זאת בשבת. עוד התברר שיעד הנסיעה  75%-בערים אחרות בערבי שישי וכ
 ביותר בשבתות במהלך הקיץ הוא חוף הים בהרצליה.

על כפר סבא כעיר ירוקה לקדם הפעלת תחבורה בסופי השבוע עבור תושביה. כך נעודד תושבים 
 להפחית את השימוש ברכב הפרטי וניישם הלכה למעשה את ערכי הקיימות.

 
אנחנו מקווים שכעת יהיה רצון הצעה כמעט זהה שהגשנו נדחתה על ידי מועצה זו לפני כשנתיים. 

 לקדם את העניין.
 

 הצעת החלטה
 
. עיריית כפר סבא תפעיל עבור תושביה במהלך ימי השבת הסעות בשעות קבועות לאחד מחופי 1

הים ובחזרה, החל מהשבוע הבא ועד תום עונת הרחצה. שירות זה יתחדש מדי שנה במשך כל עונת 
 הרחצה.

תושביה הסעות בשעות קבועות לתל אביב ובחזרה במהלך לילות  . עיריית כפר סבא תפעיל עבור2
 שישי במשך כל סופי השבוע.

 
. השאטלים העירוניים יופעלו עד תחילת הפעלת קווי מוניות השירות או קווי אוטובוס סדירים, 3

 בהתאם להחלטות משרד התחבורה.
 
 
 
 

 פליאה קטנר           עילאי הרסגור הנדין
 חברת מועצת העיר            העירחבר מועצת  
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 :3עד  0אמנה עירונית לפיקוח בגנים פרטיים ומעונות לגילאי  -הצעה לסדר 

בשנים האחרונות אנו עדים בארץ למחדלים רבים הנוגעים במידת האחריות, הטיפול והיחס להם 

ובגנים הפרטיים. בכפר סבא זכינו לצוות מהטובים בארץ במעונות  3עד  0זוכים פעוטות בגילאי 

  ועדיין כללי הזהירות מחייבים הערכות נאותה. 

מהאירועים האחרונים אשר פורסמו בתקשורת עולה תמונה עגומה המגלה שהתחום פרוץ כיום 

 כל המעוניין / ת לעבוד בגן פרטי בד"כ מתקבל בקלות ובמהירות, לחלוטין ונעדר פיקוח מתאים.

ללא כל בדיקת השכלה, כישורי שפה, רקע או הכשרה. מעבר לכך, אנו עדים למחסור חמור 

  באכיפה בכל הנוגע לפגיעות בחסרי ישע.

אם ננתח את מרבית המקרים שנחשפו לאחרונה בתקשורת, נוכל בקלות להבין כי הכתובת הייתה 

החינוך, לא עבר  שאינו מחזיק בהשכלה בתחום על הקיר: מדובר בכח אדם ללא הסמכות, 

הכשרות מקצועיות הכרחיות לטיפול בחסרי ישע כמו למשל עזרה ראשונה ובטח שלא נדרש לכל 

 בדיקת רקע נפשית ומקצועית. 

כפר סבא מתהדרת בהיותה עיר לבניה שבונים בה את ביתם , עיר צעירה, המושכת אליה 

נושא החינוך והתרבות ואינה אוכלוסייה איכותית של זוגות ומשפחות צעירות, שמה לה לדגל את 

יכולה לאפשר לעצמה לפגר אחרי עיריות שכבר הרימו את הכפפה והצהירו על חקיקת חוקי עזר 

 עירוניים בתחום זה.

הומתה לכאורה הפעוטה יסמין וינטה ז"ל, בת  , בגן "מאשה והדב" בפתח תקווה 2018במאי  16ב 

הממצאים המשפטיים נכון לרגע זה( שהתה שנה וחודשיים במותה, ע"י סייעת שככל הנראה )לפי 

מדובר בסייעת אשר נהגה להתעלל ולהתעמר בתינוקות חסרי ישע מזה  בדכאון אחרי לידה.

 חודשים. הכל היה מוקלט אך איש לא דיווח.

ערים בארץ, מטרתן הייתה לעורר את  20ביוני, נערכו הפגנות בלמעלה מ  12בעקבות המקרה, ב 

נמצאים כיום פעוטות רכים, להביע תמיכה בהוריה של הפעוטה  המודעות לשטח ההפקר בו

 ולדרוש חקיקה המסדירה פיקוח ואכיפה של התחום.

הורים )לא כולל טף וילדים( יצאו  200ההפגנה בכפר סבא הייתה הגדולה מכל ההפגנות. למעלה מ 

 לרחובות במטרה להביע הזדהות עם המאבק.

בהלימה אחת עם תקופת חופשת הלידה הקצרה הציבור דורש אלטרנטיבה ראויה שעומדת 

הקיימת בחוק. לא ייתכן שהורים המוסרים את היקר להם מכל ומשלמים ממיטב כספם יסתמכו 

 על "תחושות בטן" והבטחות של מנהלות גנים, גננות וסייעות.

מבחן הסבירות מעיד שבכדי להיות נציג שירות בחברת סלולר, תוכניתן בחברת תוכנה או מנהל 

משאבי אנוש, מועמדים יעברו סדרת מבדקים, יידרשו להציג תעודות הסמכה, המלצות ולעיתים 

קרובות אף ישתלבו בסביבות עבודה המצולמות במהלך שעות הפעילות בעוד שבכדי לעסוק 

 דרישה לא גורפת(. –בחינוך לגיל הרך מספיק שתהיה לך ת.ז )ומסתבר שגם זו 
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מכירים בצרכיו בעובדה שמדובר לא רק בבעיה לאומית אלא הציבור רוצה להיות רגוע, לדעת ש

מבקשים כי מקצוע הסייעת יוסדר בנהלים מחייבים   אנו בנושא עירוני, חינוכי ומהותי עד בלי די.

ולא יהיה פרוץ, תנאי העסקה ושכר הולם שיאפשרו למיין את העובדות והעובדים, המתאימות 

 והמתאימים. 
 

 לפיכך מוצע כי :
 

ה לקבוע הנחיות לפיקוח ורישוי מסגרות המציעות טיפול בתינוקות בני יעיר מורה לעירימועצת ה

 , המבוססת על העקרונות הבאים:3עד  0
 

בדיקת רקע: על כל העוסק במלאכה דנן ו/או מעוניין לעסוק בה יש להציג תעודת יושר,     . 1

ה, וכן לעבור השתלמות אישור קורס החייאה ועזרה ראשונה, לעמוד בתנאי סף של כישורי שפ

כללים אלה  שנתית שתועבר על ידי עיריית כפר סבא או מי מטעמה על מנת לעבוד במסגרות אלו.

 יקובעו ברישוי עסקים, חקיקה עירונית או בדרך אחרת . 
 

פיקוח במעגל סגור: התקנת מצלמות במעגל סגור )אשר ייבדקו אחת לכמה זמן ע"י מפקח     . 2

שיון עסק חדש. עסקים קיימים ידרשו להשלים התקנת יווה תנאי לקבלת רעירוני מוסמך(. יה

 מצלמות בפרק זמן שיקבע בהנחיות.
 

. עיריית כפר סבא, באמצעות החברה הכלכלית תפעל להגדלה משמעותית של רשת מעונות היום 3

ה "ילדות בכפר" בניהול העיריה ובאמצעות עובדות קבועות ומוסמכות , כך שתוצע מסגרת היכול

 במסגרות אלו. 2-3מאוכלוסיית העיר בגיל  50%לקלוט 

  

 בברכה

 עו"ד אהוד יובל לוי , ד"ר ענת קלומל צוויג ואתי הדנה

 חברי המועצה מסיעת תפו"ח
 

 
 

 

 


