
  23.12.2020 1   מן המנייןמועצה 

 עיריית כפר סבא
  40/18-13/20 פרוטוקול מס'

 ( 23/12/20) פ"א תש'ה טבתב ח'  ,רביעי מיום ,מן המנייןשלא   מישיבת מועצה
 

 

 ראש העיר רפי סער   :)לפי א"ב( שתתפיםמ

 חבר המועצה   עו"ד אהוד יובל לוי  

 , משנה לראש העירחבר המועצה אורן כהן 

 ומ"מ ראש העירחבר המועצה, סגן  עו"ד איתן צנעני  

 חבר המועצה אמיר קולמן 

  חברת המועצה  ד"ר אסנת ספורטה  

 , סגן ראש העירחבר המועצה דני הרוש 

  חברת המועצה  הדר לביא 

  חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון  

 חברת המועצה  יעל סער 

  חברת המועצה  לירית שפיר שמש  

 חבר המועצה מאיר מנדלוביץ'  

  חברת המועצה  עו"ד עדי לוי סקופ  

 חבר המועצה, סגן ראש העיר הנדין -עילאי הרסגור 

  חבר המועצה פינחס כהנא 

 חבר המועצה צביקה צרפתי 

  חברת המועצה  עו"ד קרן גרשון חגואל  

  חבר המועצה ד"ר רפי קובי  

  ה חברת המועצ רו"ח תהילה מימון  

 חבר המועצה   ממה שיינפיין חסרים:

 המועצה חברת  פליאה קטנר 

 מנכ"ל העירייה   צחר איתי :וכחיםנ

 יועמ"ש העירייה   עו"ד אלון בן זקן  

 עוזר מנכ"ל בן צ'רטוף דאר  

 מנהלת מחלקת קדם יסודי שירה ברף 

   



  23.12.2020 2   מן המנייןמועצה 

 23.12.2020 –מן המניין    שיבת מועצהי

 :על סדר היום

 

 מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה.  –דיון חוזר בהחלטה שנדחתה  .1

 הודעת העירייה על שינוי מהותי במבנה החינוך לגיל הרך.  .2
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טוב, אנחנו מתחילים ערב טוב. תעשו ספירה אם יש  :ראש העיר

 לנו פורום. 

אלון, אפשר להתחיל? אלון, ראש העיר שאל אם יש  איתי צחר:

 קוורום. 

 חברי מועצה?  11. יש 11צריך  עו"ד אלון בן זקן:

אפשר לפתוח נכון? טוב, אני פותח את ישיבת  ראש העיר:

המועצה שלא מן המניין. ערב טוב לכולם, ערב טוב 

לקהל שהגיע. ערב טוב לחברות וחברי המועצה, 

הבכירים של העירייה, מנהלת מחלקת הצוותים 

החינוך, נציגי חינוך, תושבות ותושבים יקרים, 

חברי  7אנחנו בישיבה שלא מן המניין לבקשת 

מועצה, זה סדר היום, ואני מבקש גם לא להפריע 

לסדר היום. טוב, אני פותח ישיבת מועצה שלא מן 

המניין, שמתקיימת היום בנושא חינוך. אנחנו 

פור תקציבים בחינוך בכפר סבא, כל משקיעים אין ס

מי שרואה את המהפכה שמתבצעת כאן בשנתיים 

, זה משהו שלא נתפס בשום קנה מידה האחרונות

ברמה הארצית, שדרגנו פה עשרות גני ילדים, חיברנו 

גנים מיוחדים לאשכולות גנים רגילים, והפכנו את זה 

לאשכולות גנים משולבים. בתי ספר יסודיים יצחק 

גולדה, רמז, עוד הרבה מאוד כיתות שנוספו שדה, 

בית ספר אוסישקין באזור השכונה הירוקה לאה 

גולדברג, היד עוד נטויה. חטיבת ביניים שזר ושרת 

שודרגו, הפכו למשהו שהוא פשוט לא נתפס בתקופה 

מאוד קצרה, ובנינו גם חטיבת ביניים חדשה, 

כשעדיין משרד החינוך לא העביר תקציבים בכלל 

כפר סבא, ואנחנו למרות הכול הקמנו חטיבה  לעיר



  23.12.2020 4   מן המנייןמועצה 

חדשה בשל צורך. ועל הדרך אנחנו משקיעים באין 

ספור פרויקטים נוספים חינוכיים פדגוגיים 

, ובדרך אנחנו ומונטסוריומתחדשים. פתחנו סאדברי 

הולכים להקים קריה דמוקרטית מדהימה, שאנחנו 

נמצאים בהליכי תכנון, מתכוונים להקים בית ספר 

ודי נוסף ברחבי השכונה הירוקה. הולכים לקחת יס

בית ספר יסודי נוסף בעיר עצמה וכנראה שלקראת 

נפתח בית ספר ישן ותיק בכפר סבא ונחדש  2022

אותו בחזרה, כי העיר מתפתחת וגדלה וצומחת, וכך 

צריך להיות. אנחנו בקיץ האחרון עברנו תהליך 

מטלטל מאוד, כתוצאה מחשיבה של תפיסת שיבוצי 

גני ילדים, והתפיסה הזאת קרסה. קרסה זה אומר 

שהשיטה לא עבדה בצורה טובה. נוצרו פה פערים 

מאוד מאוד קשים בתוך העיר בין הגנים, ולאורך כל 

תהליך שכל מי שמבין בניהול וניהל גופים בחייו, אז 

תמיד הוא לומד את התהליכים, הוא רואה מה צריך 

מר גם לעשות ומתקן. והמוטו שלי הוא גם או

כשמתקנים גם בשנה הבאה אנחנו נמשיך לבחון כל 

הזמן, כי מי שרוצה להשתפר חייב לבחון את עצמו 

יום יום שעה שעה, בעיקר במציאות שמשתנה, 

ו  ואנחנו חיים במציאות אחרת לחלוטין, ממה שחיינ

בה לפני שנה. המציאות שונה לגמרי, זאת מציאות 

יות שביום שהיא ללא ודאות, זאת מציאות שיכול לה

ראשון הקרוב נהיה שוב פעם בסגר, למרות שכפר 

ימים הייתה כתומה, עכשיו אנחנו  10סבא לפני 

ירוקה מאוד, אבל אנחנו מבינים שהחיים וסדרי 

העולם השתנו, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו כל 
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הזמן לאותה מציאות. במסגרת כל התהליכים נוצרו 

מאוזנים  פערים והיו פה דברים שהם לא היו

לחלוטין, והצוות המקצועי, ואני מדגיש הצוות 

יולי, אוגוסט, ספטמבר,  המקצועי לאורך חודשי 

אוקטובר עקב אחרי התהליכים, שיתף את הנהגות 

ההורים, ואמר העסק לא עובד טוב, צריך לעשות את 

זה יותר טוב. וכל הכוונה לעשות את הדברים הרבה 

שב שאנחנו העיר יותר טוב, וכמובן בשיתוף. אני חו

היחידה שמפעילה ומשקיעה תקציבים כל כך גדולים 

בחינוך של גני הילדים. אנחנו נשקיע עוד הרבה 

מאוד. לא להפריע, כי מי שיפריע לא יהיה פה, אני 

אומר את זה חד וחלק מי שיפריע ייצא החוצה 

נקודה. תהיה הפרעה אחת אני סוגר את הישיבה. 

קף ולסביר, כי לעצרי, אנחנו באנו לדבר ולשתף, ולש

שוב פעם אני אומר את זה לצערי, יש מערכת הסתה 

  -משומנת שעובדת מפיצה

 על מה אתה מדבר?  הדר לביא:

  -מפיצה שקרים ראש העיר:

 איזה שקרים?  הדר לביא:

מפיצה דברים שהם לא אמיתיים ושוללים את דעתם  ראש העיר:

. של הצוות המקצועי, שעשה פה שעות על גבי שעות

אתם תקבלו הסברים, שעות על גבי שעות על גבי 

שעות עבודה. פעם שנייה, פעם שלישית אני סוגר את 

הישיבה. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, ישב 

פה צוות מקצועי ועשה עבודה מסורה, עבר וניתח 

וחשב ותכנן, וניתח שוב פעם, ודיבר עם הנהגת 

גות הורים הורים, ודיבר שעות על גבי שעות עם הנה
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אגב, וישב וניתח עוד פעם וחשב איך אפשר לעשות 

, מודל נכון יותר למצב הקיים. המצב את המודל

הקיים אומר שיש הרבה מאוד גנים קצרים שהם ללא 

ילדים. עובדה אי אפשר להתווכח. אני אומר עוד פעם 

אחרונה, מפריעים הישיבה הזאת נסגרת. אני אומר 

 יבה נסגרת. את זה עוד פעם אחרונה, היש

אתם יכולים לדבר, אתם יכולים לדבר. מאיים, אתה  צביקה צרפתי:

 מאיים. 

אנחנו באנו פה להסביר לכם את הנושאים בצורה הכי  ראש העיר:

רצינית ואחראית, אין פה עימות, אין פה ויכוח, אין 

פה כיפופי ידיים, אין פה שום דבר אחר מלבד הסבר 

משכנע מאוד בנתונים. ואני למדתי בחיים שלי שעם 

מספרים אי אפשר להתווכח, יש נתונים 

שהמודל אובייקטיביים, הנתונים המספריים מראים 

שחשבנו שהוא טוב, לא עובד טוב. ולכן גם היו הרבה 

  -מאוד ערעורים בקיץ

 לא בגלל זה.  הדר לביא:

  -המערכת ראש העיר:

 ממש לא בגלל זה.  הדר לביא:

הדר לביא אני מבקש ממך לא להפריע לי, פעם  ראש העיר:

  -ראשונה

יום הדר לביא:   -... סדר יום, תתחיל בסדר 

שנייה, ופעם שלישית אני מוציא אותך  ופעם ראש העיר:

 מהישיבה. 

ראש העיר, תפסיק לאיים כל הזמן, כל ישיבה אתה  צביקה צרפתי:

 רק מאיים. 

 הו צביקה ברוך הבא, לא ראיתי אותך.  ראש העיר:
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 תפסיק לאיים כבר.  צביקה צרפתי:

 לא זיהיתי אותך עם המסכה.  ראש העיר:

  -יק לאייםתתחיל להתמודד, תפס צביקה צרפתי:

 לא זיהיתי אותך עם המסכה, ברוך הבא.  ראש העיר:

 אתה כל הזמן מאיים.  צביקה צרפתי:

 שכחתי שלא היית פה הרבה זמן.  ראש העיר:

 תפסיק, תרד לגובה שלך ותפסיק לאיים.  צביקה צרפתי:

 אוקיי.  ראש העיר:

יום.  הדר לביא:  יש סדר 

 שמענו אותך כבר, עשית מספיק.  ראש העיר:

 ... זה לא הנושא אפילו.  הדר לביא:

 -מכיוון ראש העיר:

.  מהקהל: . . 

אתה צודק, אתה צודק, נכון. נכון, ראש העיר מדבר,  ראש העיר:

צריך לתת לו לדבר, מסכים איתך. אני סוקר בפניכם 

 נותן סקירה, וכל שנייה, אבל זאת הדרך לצערי. 

 לא מבין, זה בעיה של הבנה.  הוא :צביקה צרפתי

טוב. אנחנו ניתן לכם סקירה מקיפה, על ידי מנהלת  ראש העיר:

גני ילדים. אתם תשמעו בדיוק מה  מחלקת חינוך על 

היה, מה הולך להיות, לאחר מכן ניתן להם לשאול 

יו"ר הנהגת  ,שאלות. צביקה פה דוידוביץ'? צביקה, 

 הורים גני ילדים פה? 

לא נתנו להיכנס, אולי תוציא אחד  לצביקה הדר לביא:

 מהפעילים שלך, ויהיה לו מקום. 

 אין לי פה פעילים, הדר לביא.  ראש העיר:

 באמת?  הדר לביא:

 באמת.  ראש העיר:



  23.12.2020 8   מן המנייןמועצה 

 ראיתי אותו, איפה הוא?  הדר לביא:

 בואי תחפשי אותו.  ראש העיר:

 הא יצא, הוא יצא.  הדר לביא:

לא, תחפשי. אנחנו לא בשיטות שאת מכירה  ראש העיר:

 מתקופות אחרות. 

 

  מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה. –דיון חוזר בהחלטה שנדחתה  .1

 

 

 טוב, נפתח את הישיבה בבקשה מנכ"ל העירייה.  ראש העיר:

מה מנכ"ל העירייה, יש הצעה לסדר? מי שמציע את  הדר לביא:

 ההצעה לסדר, צריך להקריא אותה. 

 כן, בבקשה.  ראש העיר:

 זה לא הצעה לסדר, זה נושא לסדר היום.  :עו"ד אלון בן זקן

 נכון, נושא לסדר היום סליחה.  הדר לביא:

  -ערב טוב איתי צחר:

רגע סליחה, מי שמציע את הנושא לסדר היום, מציג  הדר לביא:

 אותה. 

בסדר, מנכ"ל העירייה נותן לכם את זכות הדיבור  ראש העיר:

 בבקשה. 

נותן זכות דיבור לא מנכ"ל.  הדר לביא:  אתה 

זה הצעה לדיון, זה לא עכשיו ישיבה מן המניין, יש  צביקה צרפתי:

היה פה הצעה לדיון, לא באנו לשמוע נאומים, אם י

נאומים אני קם והולך. יש פה הצעה לדיון, הדר תציג 

את הנתונים. ירצה המנכ"ל להשיב, אתה תרצה 

  -להשיב

 אתה בא ללמד אותי את העבודה צביקה צרפתי?  ראש העיר:

יודע הרבה.  צביקה צרפתי:  גם ככה אתה לא 
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 אתה יכול לקום ולצאת.  ראש העיר:

  -אם תרצה להשיב תשיב צביקה צרפתי:

 הרי לא היית פה כל כך הרבה זמן.  ראש העיר:

המנכ"ל ירצה יענה, זה הסדר, זו ישיבה שלא מן  צביקה צרפתי:

 המניין. 

 אוקיי, טוב.  ראש העיר:

  -ביקשה את הדיון ההאופוזיצי צביקה צרפתי:

  -אבל אנחנו מדברים אותו דבר ראש העיר:

 היא צריכה להציג, היא צריכה.  צביקה צרפתי:

 אתה פשוט לא מקשיב.  ראש העיר:

שנים ישיבות.  10ואתה אל תעבוד, אני ניהלתי  צביקה צרפתי:

  -האופוזיציה הציעה הצעה

 אבל זו הכוונה.  איתי צחר:

.  צביקה צרפתי:  היא תעלה את הדיון

 צביקה, זה לא הצעה לסדר.  עו"ד אלון בן זקן:

 כך תרצו להשיב תשיבו.  אחר צביקה צרפתי:

  -צביקה סליחה שאני מתערב עו"ד אלון בן זקן:

 צביקה, אתה לא הקשבת למה שאמרנו.  ראש העיר:

סליחה שאני מתערב. זה לא הצעה לסדר, זה נושא על  עו"ד אלון בן זקן:

 סדר היום. 

 זה לא הצעה לסדר, זה הצעה לדיון.  צביקה צרפתי:

ל את הישיבה יכול לומר דברי פתיחה על ומי שמנה עו"ד אלון בן זקן:

כל נושא שעל סדר היום, ולחלק את זכות הדיבור 

 לדוברים. 

  -שינהל את הישיבה צביקה צרפתי:

 הוא מנהל את הישיבה.  עו"ד אלון בן זקן:

אין בעיה שינהל את הישיבה, רק אנחנו רוצים  צביקה צרפתי:
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להציג, זה הכול. ואם אנחנו לא מציגים אני קם 

 והולך. 

 קום ותלך.  ראש העיר:

 כן, אני יכול ללכת.  צביקה צרפתי:

 צביקה, אנחנו מחכים כבר לרגע שתקום ותלך.  דובר:

 אני ממש במתח.  ראש העיר:

 אני יודע שאתה מת שאני אלך.  צביקה צרפתי:

טוב, ממש לא, אני רוצה שתישאר, אבל יש לי פה חבר  ראש העיר:

 , מאשר חבר מועצה שלא מגיע. ימועצה פרודוקטיב

  -אתה תקשיב, אתה תלמד לא להתנשא צביקה צרפתי:

 טוב, מנכ"ל העירייה.  ראש העיר:

 ולרדת לעם, תרד לעם קצת.  צביקה צרפתי:

  -ערב טוב, על סדר היום דיון בבקשת תשובה איתי צחר:

 אני במקומך לא הייתי... ונותן לה את המקום שלי.  צביקה צרפתי:

  -לחברי המועצה בנושאים הבאים, דיון חוזר צחר: איתי

 אתה מפריע לסדר היום. ראש העיר:

 בסדר, אני מפריע.  צביקה צרפתי:

בהחלטה שנדחתה מתווה הלימודים בצל משבר  איתי צחר:

 הקורונה. בבקשה. 

 אתם ברשות דיבור.  ראש העיר:

נושאים לדיון. נושא ראשון  2טוב, ביקשנו להעלות  ד"ר אסנת ספורטה:

זה מתווה הלימודים בצל קורונה. והנושא השני זה 

ההחלטה לפגוע בגנים ילדים הקצרים, ואני רוצה 

להציג את הנושא הראשון. לא יפתיע אף אחד אם אני 

אומר שאנחנו נמצאים אולי בתקופה הכי מאתגרת 

, ובטח בעשורים האחרונים בכלל במדינה בעולם

בתחום החינוך. הלימודים בתקופת הקורונה בעצם 
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הציבו את מערכת החינוך באתגר שהיא לא התכוננה 

אליו, שהיא מעולם לא חזתה אותו. אני יכולה לומר 

שכשמנהל, תמיד כשעשינו תרגילי חירום ויש אם אני 

מצבי חירום שאפשר לתרגל, אף פעם  8או  6לא טועה 

ו רעידות אדמה, תרגלנו לא תרגלנו אפידמיה. תרגלנ

נפילת טילים, תרגלנו חפץ חשוד. נראה לנו קצת הזוי 

ולא מהעולם שלנו לתרגל אפידמיה, ולכן המגפה 

הזאת תפסה את מערכת את החינוך לא מוכנה. 

המציאות הזאת ברמה הארצית יצרה בעצם רצף של 

החלטות שמתקבלות במרווחי זמן מאוד מאוד 

 23:55-ח, משהו כמו בקצרים. ההחלטות יורדות לשט

בבוקר.  08:00-בלילה אם ציפייה ליישם אותם ב

ובעצם כל הערים הגיעו להבנה שאי אפשר לחיות לפי 

החלטות מדינה בלבד. ויש דחיפות וחשיבות ליוזמות 

עירוניות. זאת אומרת רשויות הגיעו להבנה שהם 

במקום מאוד מאוד קריטי למערכת החינוך שלהם, 

ארוכה ארוכה ארוכה של  ואנחנו רואים שורה

ניות עירונית, יוזמות רשויות, שבעצם מגבשות מדי

את הפער הזה את החלל הזה  וממלאות עירוניות,

שבין המקום של המדינה ובין המקום של השטח. אני 

רוצה לומר שבכפר סבא, ואני שמחה מאוד על כך, יש 

לנו אנשי חינוך מעולים. יש לנו מנהלים יזמים, 

לים, פורצי דרך. יש לנו מורים מאוד חושבים, מובי

מאוד מסורים, גם גננות, סייעות, צוותי חינוך 

מצוינים, והצורך הזה של השטח לקבל החלטות 

ולייצר יזמות פוגש יכולת מאוד מאוד גבוהה. אבל 

בפער הזה בין הצורך והיכולת, באמצע צריכה 
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דברים. א'  2להיכנס הרשות. והרשות צריכה לעשות 

להראות מנהיגות, לייצר מנהיגות, ברמה  היא צריכה

של קבלת החלטות. והדבר השני שהיא צריכה 

לעשות, זה להעמיד משאבים לטובת אותם מנהלים, 

כדי שיוכלו ליישם את מה שהם יודעים לעשות הכי 

טוב, וזה בעצם לנהל מערכות חינוך. אנחנו נמצאים 

ערב כנראה, שוב הכול סימני שאלה, אנחנו כנראה 

ים ערב סגר נוסף, ושוב זה מחדד את הסכנה נמצא

שיש בהשעיה ארוכה של ילדים בבתים. והשארה 

עים שיש שלהם מרוחקים מצוותי החינוך. אנחנו יוד

עלייה דרמטית בהתמכרויות, התמכרויות לסקס 

באינטרנט, התמכרויות להימורים. אנחנו יודעים 

שיש עלייה בדיכאונות של ילדים, בהתנהגויות 

. לפני שיצאתי מהבית ראיתי שוב פרסומת סיכוניות

המוקד לפגיעות ברשת, כולנו מוטרדים  105של 

ומודאגים מאוד מההישארות של הילדים זמן ארוך 

מאוד בבתים, הרבה פעמים לבד. ולכן יש צורך 

יוזמות עירוניות  דרמטי לייצר שוב יוזמות מקומיות, 

שיאפשרו לכל מה שניתן לעשות ברמה העירונית. בין 

אם זה מפגשים בחוץ, בין אם זה פעילויות בלתי 

פורמליות, כל דבר אפשרי, כדי למזער את הנזקים 

של התקופה באמת המטורפת הזאת. אז אני רוצה 

להעלות, אנחנו רוצים להעלות פה בקשה שכבר 

ביקשנו ונדחתה. הקואליציה הורידה אותה, דחתה 

אותה, ואנחנו לא מוותרים כי אנחנו חושבים שהיא 

נעשית חשובה מיום ליום. אנחנו מבקשים להקים 

בצורה מיידית צוות גיבוש של תכנית עירונית 
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אינטגרטיבית לחינוך ולמידה בצל קורונה. אני 

שמעתי אותך ראש העיר, אתה אומר צוותים ישבו 

חשבו ניתחו, אני לא יודעת מי זה הצוות הזה שאתה 

מדבר עליו. אני לפחות כחברת מועצה שבקיאה 

נוך, לא שמעתי על צוות כזה, אני לא יודעת אם בחי

הנהגת ההורים העירונית שמעה על צוות כזה. אם יש 

צוות כזה אז אנא, אני מבקשת להבין מה מנגנון 

קבלת ההחלטות. מי זה הצוות הזה שמתכנן תכניות 

שאני גם לא מודעת אליהן, תאמרו לנו מי הצוות, 

וא קיבל, באיזה תדירות הוא נפגש, מה ההחלטות שה

מה הוא למד על היכולות של העיר על הצרכים של 

העיר, מה המדיניות העירונית היום לגבי הלמידה של 

ה' עד י"ב מחר בבוקר. והדבר האחרון איזה משאבים 

תוספתיים, לא כאלה שאנחנו מקבלים באופן 

אוטומטי מהמדינה, משאבים תוספתיים שלנו כעיר 

הספר, כדי ללמד אנחנו מעמידים לרשות מנהלי בתי 

בצל קורונה בצורה ראויה וטובה יותר ולשמור על 

 הילדים שלנו. 

המנכ"ל ייתן לך תשובה ואני אוסיף על דברי  ראש העיר:

המנכ"ל. אני רק חייב להגיד שאנחנו עברנו את 

תקופת הקורונה בצורה מצוינת, יש פה כמו שאמרנו 

מערכת חינוך עם צוותי הוראה ומנהלים שעשו פה 

דת קודש כולל גני הילדים. העירייה השקיעה פה עבו

משאבים גדולים מאוד לאורך כל התקופה, ולא 

חסכנו במשאבים בכלל. אם ניקח דוגמא של רצף 

ב' ישר לצהרון, זה המודל -חינוכי בכיתות א' ו

היחידי אגב בארץ שעבד בצורה כזאת בקפסולה. זאת 
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 אומרת פיצלנו את הכיתה, ואותה קפסולה מכיתה א'

המשיכה בצהרון, וכל זה במשאבי הרשות. זאת 

אומרת כל זה בכספי העירייה, ללא חשיבה בכלל על 

 חסכון כספי, הובלנו פה מתווה מורחב. 

ראש העיר אתה מדבר על הנחיה של משרד הבריאות,  ד"ר אסנת ספורטה:

 זה לא משהו שהוא ייחודי. 

 לא, לא, לא, ייחודי.  ראש העיר:

  -ההמשך כקפסולה של הבוקר ד"ר אסנת ספורטה:

  -אבל אסנת כשאת דיברת ראש העיר:

 לא, רק שנבין.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -לא, את ראש העיר:

 ככה עובדים בארץ.  ד"ר אסנת ספורטה:

יודע  ראש העיר: טוב, אני אומר לך שככה לא עובדים בארץ. אני 

את זה בצורה ברורה, אבל בואו המנכ"ל ייתן לך 

 תשובה, כן. 

ערב טוב שוב, באופן עקרוני כפי שציין ראש העיר  איתי צחר:

אנחנו נערכים בכלל לכל טיפול בנושא הקורונה 

בצוותי עבודה לפי נושאים, כולל לנושא החינוך. 

כמובן שאנחנו נמצאים כמו שידוע במציאות שהיא 

לא צפויה, ובמציאות שהיא משתנה מעת לעת, 

ועד עכשיו  ההנחיות מגיעות הרבה פעמים באיחור,

אם מסתכלים לאחר, אז אני חושב שמערכת החינוך 

תחה בצורה שכמעט ללא תקלות בכלל, תוך כאן נפ

העמדת סטנדרט שהוא גבוה מהמינימום הנדרש על 

בכל  ,ידי חוזרי מנכ"ל או על ידי החלטות ממשלה

התחומים, גם בגנים גם בבתי הספר היסודיים וגם 

וזאת בנוסף ביתר המסגרות החינוכיות. כמובן 
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למערכת חינוך בלתי פורמלית ומערכת קשר עם 

תושבים מחוץ למסגרות בתי הספר, כמו מדריכי 

מוגנות, כמו דברים אחרים. אנחנו מקיימים הערכות 

מצב שותפות, יש צוותי עבודה, יש לכל דבר ועניין 

תכנית סדורה. אגב יש בזירת השקיפות באתר 

הרבה מאוד העירייה תכנית, הרבה מאוד חומרים ו

דיווחים על מה מתבצע ומה התוכניות ומי בצוותים. 

בנוגע לתוכניות קהילתיות או תכניות משלימות חוץ 

בית ספריות, גם לכך נערכנו. אגב בשיתוף עם ועדה 

שהוקמה תחילה על ידי הנהגת ההורים, הם מינו 

  -צוות

את  אתה יכול לפרט מי בצוות הזה? מי בצוות שמקבל ד"ר אסנת ספורטה:

 ההחלטות העירוניות? 

בצוות שמקבל את ההחלטות העירוניות הוא קודם  איתי צחר:

כל, הכול פועל על פי ולפי מדיניות ראש העיר, 

בחיתוכי מצב והערכות מצב סדורות יש ישיבה 

שבועית של ראש העיר עם כלל מנהלי האגפים 

והיחידות. ובנוסף יש צוות כמובן של צוות אגף 

י  החינוך. למשל אם עכשיו יש היערכות לפתיחת גנ

ילדים למשל. אז מנהלת המחלקה הרלוונטית, 

  -במקרה הזה של גני ילדים

אפשר רגע לטפל בסאונד? כי אני ממש שומעת אותך  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא כל כך טוב. לא הבנתי מי הצוות. 

אני אומר שקודם כל יש הרבה צוותים לא צוות אחד,  איתי צחר:

שפירטתי, זה גם מופיע בזירת  לכל נושא כמו

השקיפות. בנושא הערכת מצב ציינתי שראש העיר 

מקיים מידי יום ראשון ישיבת הערכת מצב, עם כלל 
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מנהלי העירייה, מנהלי האגפים סליחה. ציינתי 

שלמשל לפתיחת בתי הספר היסודיים, אז אורית 

ליבוביץ מנהלת המחלקה הרלוונטית מכינה תכנית 

נהל בתי הספר. למשל לפני הפתיחה סדורה, מול כל מ

, 5, 4הקודמת של בתי הספר היסודיים, היו לדעתי 

ישיבות הכנה על הנושא הזה. מפגשים של ראש  7, 6

העיר והצוות המקצועי הרלוונטיים עם כלל מנהלי 

בתי הספר, מנהלות ומנהלי בתי הספר, וכנ"ל בגני 

הילדים, כנ"ל בכל תחום, עם החטיבות התיכונים 

בן. אז הנושא הזה הוא מתנהל בצורה סדורה, כמו

פעמים על אמת,  3-4אני חושב שגם עמדנו למבחן 

ובתי הספר ומערכת החינוך נפתחות ללא תקלות, 

אודות להיערכות מקדימה. זה לא קורה בכל מקום 

בארץ. וגם בנושא של ההמשך, זה לא לנוח על זרי 

הדפנה מה שנקרא. כל מציאות שמשתנה פה היא 

ה מעכשיו לעכשיו, כמו שכולנו כאזרחי המדינה משתנ

רואים, אנחנו נערכים באופן שוטף באופן קבוע, זה 

 אירוע מתגלגל. 

בתי  ,לצורך העניין ,איתי, ראש העיר ומנהלת מחלקת ד"ר אסנת ספורטה:

 ספר יסודיים זה לא צוות קבלת החלטות במשבר. 

  -אבל לא זה מה שאמרתי אורית איתי צחר:

 אני שואלת מי חברי הצוות עוד פעם.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -את מכוונת לצוות איתי צחר:

הערכת מצב של ראש עיר עם כל מנהלי אגפי  ד"ר אסנת ספורטה:

העירייה, זה ברור זה בשגרה, זה שגרת חירום. 

השאלה מי הצוות שיושב אחת לשבוע, יומיים, 

  -שבועות ורואה תמונת מצב שלושה, שלושה
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  -בואו, אני ראש העיר:

זו  ד"ר אסנת ספורטה: ברמה החינוכית ומקבל החלטות ברמת מדיניות 

 השאלה. 

 מדיניות זה רק העיר.  איתי צחר:

 רק ראש העיר?  ד"ר אסנת ספורטה:

  -מדיניות בעיריית כפר סבא איתי צחר:

 תודה.  ד"ר אסנת ספורטה:

ש העיר. מהמדיניות הזאת נגזרות המון מגדיר רא איתי צחר:

פעולות שמתבצעות אחרי הרבה מאוד מפגשים עם 

הצוות הרלוונטי, שציינתי אותו מספר פעמים כבר. 

אם עכשיו את מדברת, יש לזה פן כספי, אז מן הסתם 

הגזבר, יש את הפן הניהולי הכולל שזה מן הסתם 

אני, יש את המנהל מחלקה הרלוונטי, יש את מנהלות 

בתי הספר, יש את הנהגת ההורים, יש את צוות 

הקורונה בהנהגת ההורים. זו השיטה שבה אנחנו 

 עובדים. 

אז אני ממליצה בחום להרחיב קצת את הצוות. ואני  ד"ר אסנת ספורטה:

אקרא את הצעת ההחלטה שאנחנו מציעים, אלא אם 

  -כן מישהו מחבריי רוצה להוסיף

 רשותך. רפי אפשר רשות דיבור? רק שנייה ב עו"ד אהוד יובל לוי:

 כן יובל.  ראש העיר:

. ד"ר אסנת ספורטה:  כן

 ()ד"ר רפי קובי נכנס לישיבה

גני יול"א הקימו אימהות שבאו במאות לפני כ עו"ד אהוד יובל לוי: -את 

שנים, היה לי הכבוד לייצוג אותם. יחד עם עזרה  10

שהגיעה בסוף מחברתנו ז"ל שלי עמרמי. את 

השינויים שצריך לעשות היום ברוח התקופה, 
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תקציבים, משברים, צריך לעשות בהסכמה עם 

ועדה  ,. מועצת העירההורים. לא מחיאות כפיים

אלה המוסדות שצריכים לאשר שינוי של לחינוך, 

מדיניות. אפשרי הגיוני שבמשבר הכלכלי יהיו 

שינויים, אבל בגלל זה יש גם ועדות, גם איזונים וגם 

ועד הורים שעד היום ראינו אותו מעמיד נציגות אם 

זה עורכי דין, אם זה רואי חשבון, אם זה אנשים 

ת שמבינים, לא כולם יכולים להגיד שהחוכמה נמצא

במקום אחד, וההורים לא מבינים כלום. אז אם 

רוצים לעשות שינוי, זה צריך לעבור את המנגנון 

המינימאלי, אנחנו יכולים להתאחד, להגיע לישיבות 

שלא מן המניין, לשמוע רקע, ואנחנו רוצים לראות 

את ההורים בקונצנזוס, אולי לא על הכול, אולי לא 

ים כי אנחנו , אבל אין מצב שאנחנו מכתיב100%-ב

נציגי ציבור, כי אנחנו בסך הכול נציגי ציבור, הכסף 

של ההורים, הנציגות של העירייה של ההורים, 

  -הילדים של ההורים, זה לא רק כסף. אז אני מבקש

יובל, אבל זה לא קשור לנושא עכשיו, אנחנו בנושא  ראש העיר:

 הראשון. 

  -אני מבקש עו"ד אהוד יובל לוי:

 היה קשור לנושא השני.  זה ראש העיר:

  -אני מבקש עו"ד אהוד יובל לוי:

אז בוא נסיים את הנושא הראשון, ואז פשוט חבל  ראש העיר:

 ..  לבזבז את הזמן.

  -כל השינויים בנושא של החינוך עו"ד אהוד יובל לוי:

 ברור.  ראש העיר:

צריכים להיות יחד עם ההורים. מעבר לזה פשוט  עו"ד אהוד יובל לוי:
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 אנחנו מחטיאים את המטרה. 

 -טוב ראש העיר:

אני רוצה להגיד מילה אחת רפי, אתם מדברים על זה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

שאתם בעצם מתעדכנים ועושים ויוזמים, בפועל 

בשטח יש פערים. אתם צריכים להבין את זה, אנחנו 

לא סתם מעלים את הנושא הזה שוב, הנושא הזה 

חשוב. יש ילדים בכיתות ה' עד ו', אני מרגישה את 

ברים שלי, זה באופן אישי קרוב מאוד בבית, ואצל הח

של הילדים שלי. אני רואה את זה. הילדים האלה לא 

מקבלים מענה מבית הספר, לא מספיק. ואנחנו 

צריכים לקחת כאן, כולם צריכים להבין את זה 

שהבעיה קיימת. עכשיו אם אני רואה את זה בכיתות 

ו', אני מניחה שרואים את זה גם בכיתות -ה' ו

תכם, אנחנו אחרות. אנחנו לא כאן כדי להכשיל א

באים כאן כדי לבוא ולהעלות איזה שהיא בעיה. 

הבעיה היא כרגע שצריך לתת מענה לשכבת הגיל 

הזאתי, ולתגבר אותם ביותר פעילויות, ביותר 

 העשרה, גם מבחינה לימודית כמובן. 

.  ראש העיר: טוב, אני רוצה להתייחס שוב פעם למה שנאמר כאן

פה עם מסכות, המצב הוא מורכב מאוד. אנחנו כולנו 

מבינים את המצב. מעבר לזה יש החלטות של מדינת 

ישראל, יש החלטות של משרד החינוך, שנגזרות 

מהחלטות קבינט הקורונה, שקבינט הקורונה כמו 

בלילה מקבל  00:00-שאסנת אמרה מתכנס בערב, וב

-בבוקר, או מיום שישי ב 08:00-החלטה למחר ב

ואז באים כל בבוקר.  08:00-ליום ראשון ב 16:00

צוותי החינוך, ואנחנו צריכים, אני מסביר את זה גם 
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למי שרואה אותנו. באות הסייעות, מה זה מה קרה? 

מה קרה? שי, בבקשה לעזוב, שי בבקשה, סליחה שי 

 בבקשה. סליחה, סליחה, שי בבקשה. 

  -אפשר להבין למה לא נותנים עו"ד אהוד יובל לוי:

 לא אצלי, לא אצלי.  ראש העיר:

 לציבור להיכנס לישיבה הפומבית?  עו"ד אהוד יובל לוי:

 שנייה.  ראש העיר:

  )הפרעה מהקהל(

טוב, תספרו כמה אנשים יש פה, על פי החוק צריכים  ראש העיר:

איש. אני מבקש סליחה, צריך לספור  50להיות פה 

חבל שאת מפריעה. אני לא מזהה פשוט איש.  50

שאת מפריעה, את  סליחה. לא פוגעים בגנים. מכיוון

מפריעה עכשיו לסדר היום. לא פוגעים בגנים, לא 

פוגעים בגנים. טוב, אני רוצה להשיב לקרן, ואנחנו 

נדבר על ההצעה לסדר, ונעבור להצעה לסדר השנייה. 

הנושא של הקורונה שינה פה את סדרי בראשית, ואני 

עוד פעם אתייחס למה שקרן אמרה. ואנחנו נמצאים 

גה, כי כרגע אנחנו נמצאים פה מעל פה עכשיו בחרי

 איש באולם, שזה לא תקין.  50

 אז תוציא את הפעילים שלך.  הדר לביא:

 )הפרעה מהקהל(

.  ראש העיר: לא אני חוקקתי, תבוא המשטרה ותפזר אותנו

אחלה, הכול אחלה. בעיקרון יש את קבינט הקורונה 

שמתכנס, וכמו שכולם יודעים קבינט הקורונה בסופו 

. חבל שזה ככה. עלהרגשל דבר מקבל החלטות מהרגע 

קרן אני מדבר ואני משיב לאסנת, אני מציע 

הוא שתקשיבו. ולכן ברגע שקבינט הקורונה מתכנס, 
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נותן את ההחלטה שלו ביום שישי אחר הצהריים, 

צריכה וביום ראשון בבוקר המערכת העירונית כולה 

ליישם את מה שהמדינה החליטה. ואותם צוותי 

יועצים, מנהלי בתי ספר עושים  חינוך ומורות מורים, 

עבודה כמעט בלתי אפשרית בתנאי לחץ, הם עובדים 

ד הלום פתאום על זה ימים ולילות, ואז שזה מגיע ע

מקבלים הנחיה אחרת. ואני אומר את זה כאן שצוותי 

החינוך בכפר סבא עשו עבודת קודש, אנחנו עברנו 

ועוברים את התקופה הזאת בצורה טובה, אנחנו 

מרחיבים בכל מקום שאפשר רק להרחיב את 

המתווים מעבר למה שהמדינה אפשרה או נתנה 

אפשרו גמישות, אנחנו הלכנו ומתחנו עד הסוף, ש

ימים, קפסולות לא חסכנו, השתמשנו  3נתנו  ,יומיים

במתקנים ומרחבים עירוניים, ונתנו גם הסעות לכל 

מי שאפשר, את זה כל מי שנמצא פה במערכת 

יודע את זה, ועשינו את כל מה  ,החינוך בבתי הספר 

שאפשר, לאור זאת אני חושב שההצעה לסדר הזאתי 

פועל בצורה היא מיותרת, כי הדברים מתבצעים ב

טובה מאוד, יש שביעות רצון גבוהה מאוד של 

ההורים ממה שקורה במערכת החינוך, ולמרות המצב 

הקשה, אל תפריעי לי בבקשה, לא להפריע לי, לא 

 להפריע. 

 מי קבע? עשית סקר? תעשה סקר שביעות רצון נראה.  צביקה צרפתי:

צביקה, אני אביא לך קצת הסרטות מהקדנציה  ראש העיר:

 הקודמת שיראו איך התנהגת. 

 שנה לא היית בעיר הזאת.  20אתה  צביקה צרפתי:

 תעלה את זה להצבעה, חבל על הזמן.  ראש העיר:
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 צביקה לא סגר גנים.  הדר לביא:

 הילדים שלך לא למדו בעיר הזאת.  צביקה צרפתי:

 תעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

 צביקה לא ביטל את היול"א ואת הקצרים.  הדר לביא:

 אתה בכלל יודע מה זה חינוך בעיקר הזאת?  צביקה צרפתי:

 קח אחריות.  הדר לביא:

 טוב. אוקיי, אי אפשר לנהל דיון ככה, אני מצטער.  ראש העיר:

 מי בעד להעביר את הצעת ההחלטה?  איתי צחר:

אני רוצה לקרוא אותה, אני מבקשת לקרוא אותה  ד"ר אסנת ספורטה:

  -אוקיי? אני מבקשת אני לקרוא אותה

חבל שמטילים דופי בכל כך הרבה מורות, מורים,  ראש העיר:

  -יועצות, יועצים, גננות, סייעות

  -זה בכלל לא :ד קרן גרשון חגואל"עו

מערכת חינוך למופת, שעושים פה עבודות ועבודה  ראש העיר:

  -לילות כימים

  -אל תסיט את הנושא צביקה צרפתי:

.  ד"ר אסנת ספורטה: .  זה בכלל לא.

 בתקופה מאוד מאוד קשה ומורכבת.  ראש העיר:

זה בדיוק מה שהם אומרים על המהלכים שאתה  הדר לביא:

 מקדם. 

יודע ראש העיר:   -יםבתקופה בלתי אפשרית, אתם 

 ... אל תסיט את הנושא.  צביקה צרפתי:

 יודעים בדיוק מה נעשה כאן, חבל מאוד.  ראש העיר:

 דמגוגיה זולה.  הדר לביא:

 הציבור ישפוט. בבקשה.  ראש העיר:

 ... בפוליטיקה ברזולוציה הכי נמוכה אתה מתעסק.  צביקה צרפתי:

 צביקה אוקיי בסדר.  ראש העיר:
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  -את העיר הזאתאתה מוריד  צביקה צרפתי:

 ברוך הבא לישיבות המועצה.  ראש העיר:

 שנה אחורה בפוליטיקה.  30מחזיר אותה  צביקה צרפתי:

 תודה, תודה.  ראש העיר:

 אני מציע לך להפסיק, אתה מדרדר את העיר.  צביקה צרפתי:

 בסדר.  ראש העיר:

 אתה מדרדר.  צביקה צרפתי:

.  ראש העיר:  נכון

ראש העיר דווקא בגלל מה שאמרת, ואני מסכימה  ספורטה:ד"ר אסנת 

  -איתך

מי שלא יכבד ייצא החוצה, ועכשיו פעם ראשונה  ראש העיר:

ופעם שנייה, מי שיפריע מהקהל, אני אומר את זה 

בשיא הרצינות, ישיבות מועצה לקהל אין זכות 

להביע דעה או להפריע. ברגע שמפריעים יוצאים 

 החוצה מהישיבה. 

  -גם מחוץ לישיבות המועצה לביא:הדר 

 -אז אני מבקש לכבד ראש העיר:

 אפשר לתת זכות דיבור להורים?  ד"ר אסנת ספורטה:

 אני מבקש לכבד את המצב ואת הישיבה.  ראש העיר:

 תכבד את הילדים שלנו.  מהקהל:

תכבדי את הישיבה. פעם ראשונה אני אומר לך, פעם  ראש העיר:

 אוציא אותך. שנייה ופעם שלישית אני 

 הישיבה לא יותר חשובה מהילדים.  הדר לביא:

אפשר לתת להורים זכות דיבור בצורה מסודרת?  ד"ר אסנת ספורטה:

 שנציג אחד ידבר? 

 יש את צביקה, צביקה ביקש זכות דיבור יקבל.  ראש העיר:

 אפשר?  ד"ר אסנת ספורטה:
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  -צביקה יו"ר הנהגת ההורים וגני הילדים ראש העיר:

 נושא הבא?  ד"ר אסנת ספורטה:

 בסעיף הבא, תעלה את זה להצבעה בבקשה.  ראש העיר:

  -רגע, רגע שנייה, אני רוצה ד"ר אסנת ספורטה:

 לא רגע שנייה, תודה.  ראש העיר:

  -אני מבקש לקרוא את הצעת ההחלטה שלנו ד"ר אסנת ספורטה:

 תעלה את זה להצבעה, תעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

 יש לה זכות דיבור אנחנו בדיון.  לביא: הדר

 תקריאי.  ראש העיר:

 הצעת ההחלטה היא שלנו ואני רוצה לקרוא אותה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 היא רוצה להציג את הצעת החלטה שלה, מה הבעיה?  צביקה צרפתי:

 אוקיי?  ד"ר אסנת ספורטה:

היא רוצה להציג את הצעת ההחלטה שהיא הגישה,  צביקה צרפתי:

 מה הבעיה? 

היא רוצה, אבל זה לא עובד ככה, ואני אתן למרות  ראש העיר:

 שזה לא עובד ככה. 

  -... הצעת החלטה צביקה צרפתי:

 צביקה הכול בסדר, תירגע הכול בסדר.  ראש העיר:

  -היא יודעת להציע צביקה צרפתי:

 בסדר. תאמין לי הכול  ראש העיר:

 אתה לא צריך להיות הקריין.  צביקה צרפתי:

 טוב.  ראש העיר:

תעזוב, תן לה להציע בבקשה. תראה על איזה דברים  צביקה צרפתי:

אתה עומד, על שטויות אתה מתווכח. מה אתה רוצה 

 להראות מי יותר חזק? 

  -ראש העיר כל חבר עו"ד יוסי סדבון:

 יועץ משפטי של העירייה בבקשה.  ראש העיר:
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ל עו"ד יוסי סדבון:   -דקות. אז אם 5-כל חבר מועצה זכאי 

  -דקות 5 אז תדברו ראש העיר:

 דקות שלנו?  5-אנחנו יכולים להעביר לה את ה :יעל סער

אבל אסנת ספורטה, תראה אם הייתי עומד עם שעון,  ראש העיר:

דקות, אני  5-אז אסנת ספורטה דיברה הרבה יותר מ

 -נותן לכם זכות דיבור

 דקות שלי?  5-אפשר להעביר לה את ה :יעל סער

  -אני מבקש עו"ד יוסי סדבון:

 אבל אני מכבד אתכם, אתם לא מכבדים אותנו.  העיר:ראש 

 על מה אתה מדבר?  הדר לביא:

 מה לעשות?  ראש העיר:

 על מה אתה מדבר.  הדר לביא:

 זה בדיוק הפוך.  עו"ד יוסי סדבון:

 אני מכבד, בבקשה תדברו.  ראש העיר:

  -אני מבקש לקבל עו"ד יוסי סדבון:

 דקות תדבר.  5יוסי יש לך זכות דיבור  ראש העיר:

 דקות.  2אני מבקש  עו"ד יוסי סדבון:

 דקות קח, תדבר.  5 ראש העיר:

 מבקש להקריא את ההצעה.  עו"ד יוסי סדבון:

 תיקח שעון בבקשה. כן.  ראש העיר:

 מבקש להקריא את ההצעה.  עו"ד יוסי סדבון:

 בבקשה.  ראש העיר:

מחליטה על הקמה מיידית של צוות  מועצת העיר עו"ד יוסי סדבון:

גיבוש תכנית עירונית אינטגרטיבית לחינוך ולמידה 

בצל קורונה. הצוות יכלול את הנהלת העיר, מנהלי 

האגפים הרלוונטיים, מנהלי מוסדות החינוך, הנהגת 

ההורים, הנהגת התלמידים, נציגי החינוך הבלתי 
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 פורמלי, מפקחי משרד החינוך ובעלי עניין נוספים.

בראש צוות ההיגוי יעמוד מנהל אגף החינוך, והצוות 

ידווח מידי חודש על עבודתו בישיבת המועצה. זה מה 

 שאנחנו מבקשים לא יותר. 

טוב, אז אני אגיד לך שכל המערכת עובדת בצורה  ראש העיר:

מצוינת, עם מנהל אגף החינוך, עם מנהלת מחלקת 

ספר, חינוך בתי ספר, גנים ילדים, עם מנהלי בתי ה

עם המפקחות, עם השפ"ח, עם מחלקת הביטחון, עם 

  -כל מי שצריך, עושים הערכות מצב יומיות

  -מעולה אז אתה אומר שהצעת ההחלטה ד"ר אסנת ספורטה:

  -מקבלים החלטות ראש העיר:

  -מתקיימת ד"ר אסנת ספורטה:

 זה קיים.  ראש העיר:

 אז בואו נצביע כולנו בעד.  ד"ר אסנת ספורטה:

זה קיים, לכן אני מוריד את זה מסדר היום בבקשה  העיר: ראש

 כן. 

  -מי בעד איתי צחר:

  -אני חושבת ד"ר אסנת ספורטה:

 לקבל את הצעת ההחלטה כפי שהוקראה?  איתי צחר:

  -הנהגת ההורים שרשומה כאן ד"ר אסנת ספורטה:

 מי בעד בבקשה?  ראש העיר:

 האם היא גם חלק מהצוות שקיים היום?  ד"ר אסנת ספורטה:

 הנהגת הורים שותפה מלאה, שותפה מלאה.  ראש העיר:

  ?היא שותפה מלאה לצוות קבלת ההחלטות ד"ר אסנת ספורטה:

שותפה מלאה לכל ההחלטות, גם החלטות תכופות  ראש העיר:

שהיו צריכות להתקיים. היו החלטות לא פשוטות. 

אתם עכשיו מעלים הצעה לסדר, הצעה לסדר כשאתם 
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יודעים, היו פה בחודשים האחרונים תקופות מאוד 

מורכבות. הנהגת הורים הייתה שותפה מלאה לכל 

  -ההחלטות, מנהלי בתי הספר

,  ד"ר אסנת ספורטה: אנחנו מדברים, ראש העיר לא מדברים באופן כללי

  -מדברים

 טוב אסנת נו בסדר הבנו.  ראש העיר:

  -על צוות גיבוש תכנית ד"ר אסנת ספורטה:

 תודה אוקיי.  ראש העיר:

 עירונית לחינוך בצל קורונה.  ד"ר אסנת ספורטה:

אין מה לגבש, זה עובד מצוין. תאמיני לי יש תכניות  ראש העיר:

 ינות, הכול עובד טוב לשמחתי. מצו

 הכול עובד טוב?  ד"ר אסנת ספורטה:

  -מי איתי צחר:

 מצוין.  ראש העיר:

 מעולה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 מצוין.  ראש העיר:

מי בעד לקבל את הצעת ההחלטה כפי שהוקראה על  איתי צחר:

ידי יוסי סידבון חבר המועצה? יעל, פינחס, הדר 

צביקה, אסנת, יוסי, קרן ויובל. מי נגד הצעת 

ההחלטה כפי שהוקראה? תהילה, עדי, אורן, רפי, 

 אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, מאיר ולירית. 

  -לכם אני חייבת להגיד לכם שלא היו הדר לביא:

 תודה רבה, ההצעה ירדה. הצעה הבאה.  ראש העיר:

 מאוד עצוב למערכת החינוך בכפר סבא.  ד"ר אסנת ספורטה:

ממש סיסמא ודמגוגיה זולה אסנת, לא מתאים, חבל  ראש העיר:

 מאוד. 
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דיון חוזר בהחלטה עה בנושא דוחים ברוב קולות את הצ :526החלטה מס' 

 . מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה –שנדחתה 

 צביקה, אסנת, יוסי, קרן ויובל. ,יעל, פינחס, הדר -בעד

תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, מאיר  -נגד 

 .ולירית

 

 

 

 על שינוי מהותי במבנה החינוך לגיל הרך. הודעת העירייה  .2

 

 כן, בבקשה, יש לכם את ההצעה הנוספת. כן בבקשה.  ראש העיר:

הנושא השני שעל סדר היום, הודעת העירייה על  איתי צחר:

 שינוי מהותי במבנה החינוך לגיל הרך. 

מיד לפני שאנחנו נבקש מההורים לדבר ולהביע את  הדר לביא:

  -מה ש

 צביקה דוידוביץ' יכול לדבר, צביקה פה?  ראש העיר:

  -הרבה ידברו, כי אנחנו ניתן להם את הזכות הדר לביא:

ידברו, את לא מנהלת את הישיבה לא הרבה  ראש העיר:

  -התבלבלת. צביקה

  -אנחנו ניתן את הזכות שלנו לתושבים הדר לביא:

  -את לא יכולה לתת זכות דיבור ראש העיר:

 לא רק למי אתה חושב שנוח לך.  הדר לביא:

 לא נוח לי, צביקה דוידוביץ' ביקש לדבר.  ראש העיר:

ר ולהציג את הנושא, אבל לפני זה אני מעוניינת לדב הדר לביא:

 שאנחנו העלינו. 

 אוקיי בבקשה.  ראש העיר:

אני רוצה לכוון את הדברים שלי אליכם בשורה  הדר לביא:

הזאת, ששותפים לקבלת ההחלטה, גם אם אתם לא 
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פעילים בנושא או אין לכם ילדים במערכת, כי האמת 

שנבחר ציבור צריך להיות מחובר לשטח, בלי קשר 

אני אישית אימא לילדים בגנים  להקשר האישי שלו.

שלנו בעיר, בשנים האחרונות ועוד שנים רבות אני 

יכולה להגיד לכם גם מניסיון אישי וגם ציבורי, 

שבעוד הפדגוגיה שלנו מצוינת, תהליכי המטה שלנו 

היו לא טובים, וצריכים להסתכל בעיניים לעצמנו 

ולהגיד את זה ולתקן. שנים שיש פה תהליך שיבוץ לא 

ב לגנים. השנה זה היה בשיאו. ושמחתי שחשבתי טו

שראיתי שיש הבנה, שהתהליך היה לא טוב, ושצריך 

לשפר אותו. אבל הופתעתי מאוד לראות שמה שאתם 

עושים בכותרת של שינוי הרישום והשיבוץ, זה בעצם 

 שינוי של כל הפדגוגיה של החינוך לגיל הרך שלנו. 

 ממש לא.  ראש העיר:

ומה שאתה אומר נעשה, למרות רצונם של הנהגת  הדר לביא:

ההורים, וההורים שהם מייצגים. כי זה שדיברתם 

איתם, הם אמרו לכם שהם נגד המהלך, זה לא נקרא 

לשתף, זה נקרא לעשות לבד. ואתה יודע ראש העיר 

הנהגת ההורים התחילה לפרסם על העירייה בדיקת 

י עובדות, זה לא משהו שצריך להיות גאים בו. ו אנ

רוצה לציין עובדה אחת קטנה מהעובדות שתיקנו 

אתכם. כי את הצוות שציינת, כמו שציינת בדיון 

הקודם שיושבים צוותים משמעותיים כל שבוע 

ומחליטים. אז אני רוצה לעדכן מי שלא יודע, שעוד 

השנה יצא דיווח של צוות שכלל: חברי מועצה 

ות שיושבים פה, עובדי עירייה, הנהגת הורים, שיר

פסיכולוגי, כל הגורמים האלה ישבו והחליטו החלטה 
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מאוד, המליצו לך לבקשתך, החלטה מאוד פשוטה 

בנושא הזה, אני רוצה להקריא אותה, "גני יום קצר 

וגני יום ארוך, צוות ההיגוי מודע לשביעות הרצון 

הגבוהה של ההורים מהמודל הכפר סבאי, המבדיל 

ממליץ להמשיך ובין גני יום קצר וגני יום ארוך. 

מסגרות אלו." איך הגעת מזה  2-להעדיף קיום נפרד ל

למה שקורה עכשיו, נפלא מבינתי. ומי שייפגע זה לא 

אתה לא אנחנו, זה הילדים. אני אשמח שהורים 

ידברו עכשיו על הזמן שלנו, צביקה אתה מוזמן 

 להתחיל, איפה אתה? 

 שלב זה, כן. צביקה דוידוביץ' ורק צביקה דוידוביץ' ב ראש העיר:

רק לבן אדם אחד לא הבנתי. זו ישיבה  רלמה להגבי עו"ד יוסי סדבון:

 מיוחדת שכונסה לטובת הנושא הזה. 

זה בסדר, אז בגלל זה מאפשרים ליו"ר הנהגת  ראש העיר:

 ההורים לשאת דברים. 

 יש פה עוד הרבה הורים שידברו.  הדר לביא:

 בסדר, אבל אנחנו ישיבת מועצה.  ראש העיר:

 על הזמן שלנו.  הדר לביא:

 זה לא עובד ככה, לצערי.  ראש העיר:

  -זה עובד בדיוק ככה הדר לביא:

 זה לא עובד ככה.  ראש העיר:

וככה עשינו בכל ישיבה קודמת, אוי ואבוי אם לא  הדר לביא:

 תיתן להם לדבר. 

  -זה לא עובד ככה עו"ד יוסי סדבון:

תורידי קצת את התוקפות שלך הדר לביא, קצת קצת  ראש העיר:

יזיק לך באמת.   לא 

 איזה זלזול בעצמך באמת.  הדר לביא:
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 לא, ממש לא.  ראש העיר:

 ככה אתה מדבר לאנשים לבקש טובות.  הדר לביא:

 תראי איך את מדברת את.  ראש העיר:

 אני כועסת על מה שאתה עושה.  הדר לביא:

 אין מה לכעוס.  ראש העיר:

 אתה משפיע על כולם, ודאי שיש מה לכעוס.  הדר לביא:

  -כאשר אתם תשמעו את העובדות ראש העיר:

  -זה המשפחות שלנו, זה הילדים שלנו הדר לביא:

  -כאשר תשמעו ראש העיר:

 ומכירים את העובדות טוב מאוד.  הדר לביא:

  -כאשר אתם תקשיבו לעובדות ראש העיר:

 מכירים את העובדות טוב מאוד.  הדר לביא:

 -חבר'ה אני אומר לכם פעם שלישית ראש העיר:

  )הפרעה מהקהל(

אבל מה לעשות שאתם, אני מציע, אני חושב  ראש העיר:

 -שכשאתם תקשיבו לדברי הסבר

  )הפרעה מהקהל(

טוב, אני אומר לכם פעם שלישית ואחרונה, ואני לא  ראש העיר:

אזהיר, בפעם הבאה שמישהו מפריע הוא יוצא 

 החוצה. 

רפי, אם הם לא ידברו פה הם ידברו מחוץ לחלון של  הדר לביא:

 הבית שלך, עד שתשמע. 

  )הפרעה מהקהל(

טוב, צביקה דוידוביץ' חבל שמפריעים לך לדבר, יו"ר  ראש העיר:

 צביקה דוידוביץ' בבקשה.  הנהגת ההורים,

קודם כל ערב טוב אדוני ראש העיר סגניו וחברי  :דוידוביץ'צביקה 

מועצה יקרים, תחילה אני רוצה לברך בפומבי את 
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מנהלת מחלקת החינוך הטרום יסודי החדשה שירה 

ברף, בברכת הצלחה ושנים רבות של שיתוף פעולה 

פורה עם ועד הגנים וההורים. שנת הלימודים 

כחית התחלנו בצורה מעולה, בשיתוף פעולה תוך הנו

שילוב כוחות, על מנת לייצר לילדינו ולצוות החינוך 

השונים שגרת לימודים יציבה בתקופה לא פשוטה זו. 

אנו ועד הורי הגנים מייצגים את כלל הורי ילדי 

הגנים בכפר סבא, על שלל הזרמים והמתווים, 

הקצרים הממלכתי, ממלכתי דתי, החינוך המיוחד, 

והיול"א. וככאלו אנו יודעים ששיתוף פעולה יעיל 

וטוב עם העירייה הוא הכרחי לקידום מטרותינו, 

שאנו מאמינים כי הם גם מטרותיכם, שיפור החינוך 

לכלל ילדי כפר סבא. למדנו על החלטת העירייה 

בנושא איחוד הגנים מדיון בודד, שהתקיים בוועדת 

לל לא ברור מה . לנו כ16.11.20החינוך בתאריך 

ת ועדת ההיגוי לענייני ענשתנה מהשנה שעברה, 

שיבוצים, שאתה כבוד ראש העיר דחפת להקמתה, 

שהמליצה בין השאר להשאיר את המודל על כנו ואת 

המלצותיה קיבלה ועדת החינוך של העירייה. בכל 

הדיונים שנערכו לאחר קבלת ההודעה על החלטת 

נו כי אנו לא , הודעהעירייה בנושא איחוד הגנים

מסכימים למהלך שנעשה חד צדדית על ידי העירייה. 

. קיימות חלופות אפשריות 1: -תמיד הדגשנו ש

אחרות, שיבוץ מושכל, פתיחת גנים קצרים שיכסו 

. שהנתונים שמוצגים 2מספר שכונות יחדיו ועוד. 

אינם תואמים את המצב בשטח. רוב הגנים שרשומים 

ני יול"א, מרבית ילדים הם ג 20-אליהם פחות מ
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 60הגנים בתפוסה מלאה עם כלל בשכונות הירוקות 

גנים  2עד  1, ובכלל השכונות ברחבי העיר יש 80-ו

. השנה האחרונה 3קצרים לכל היותר בשכונה. 

הנוכחית, אינה שנה ייחודית. בוצעה בה גם שינוי 

מהותי שהינו הפרדת שכבת הטט"ח לגנים נפרדים, 

דנו היא ששינויים אלו ובנוסף שנת הקורונה. עמ

הן על הליך השיבוצים והן על  השפיעו באופן מהותי

השינויים המתרחשים תוך כדי התקדמות שנת 

הלימודים הנוכחית עצמה. ויש לתת לכך משקל 

בקבלת כל החלטה באשר תהא. ולמרות הכול החלטת 

העירייה נותרה בעינה, ולכך אנחנו לא מסכימים. אנו 

נים הקצרים עם גני היול"א לא מסכימים לאיחוד הג

באופן גורף לכלל העיר. וכן איננו מסכימים לראות 

באיחוד הגנים כמטרה שיש לפעול כדי להשיגה. נראה 

שהעירייה מקשיבה לקולות שעולים, ויחד עם זאת 

צריך לוודא שהדברים שנאמרו לנו בעל פה, 

מתורגמים הלכה למעשה להבטחות ולפרקטיקה, ולא 

הצהרות. המטרה אמורה להיות נשארים רק בגדר 

שיש להשאיר את הרוב המוחלט של הילדים 

יול"א יישארו  במסגרות לפי בחירת הוריהם. ילדי 

וילדי קצר יישארו בגנים הקצרים. אנו  יול"א,  בגני 

מסכימים שאכן גני ילדים שנפתחים עם מיעוט 

נרשמים אינם טובים לילדים, פדגוגית וחברתית, וכן 

כלכלית. חשוב לציין שהחיסכון גם מהווים מעמסה 

אינו סיבת ההתנגדות. אולם כלל לא ברור  הכלכלי

לנו איך ייעשה פה חיסכון כלכלי כלשהו, מאחר ולפי 

כל המודלים שהוצגו מספר הסייעות בצהרונים יעלה, 
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ומספר ילדים פר סייעת אחר הצהריים ירד. בנוסף 

ידוע כבר כיום שהעירייה מתקשה למצוא סייעות 

בנוסף, טובות בנוסף, וצעד זה רק יחריף את המצב. 

התוצאה תהא שמפעיל הצהרון ישרת פחות ילדים 

בכל גן, ולכן ההוצאות יעלו ללא גידול בהכנסות. אם 

נניח לרגע בצד את העובדה שאין אנו בוועד מבינים 

כיצד צעד זה חוסך כספים לעירייה, החמור הוא 

באמת שצעד זה פוגע בילדים, וכי מה למעשה אנו 

איכות כמטרה ההורים טוענים? אנחנו בטוחים ש

קריא איכות של גנים קצרים עם הגנים הארוכים, 

אינו מטיב עם כלל ילדי הגנים. גם אלו הלומדים 

במסגרת היום הקצר ואלו שביום הארוך ייפגעו. 

הילדים במסלול הקצר יראו את חבריהם אוכלים 

בזמן שהם יושבים בצד, או אלה שירצו להישאר בגן 

תה. מה עם חבריהם בעוד שהם הולכים הבי

הפתרונות שהוצעו לנו? שיצאו לחצר, שישחקו בחדר 

צדדי, יצאו מוקדם יותר מהגן וההורה יפסיד שעות 

עבודה, לא יקבל את מה שמגיע לו על פי חוק חינוך 

חינם. לילדים במסלול של היול"א שירצו לשחק 

במקום לאכול וללכת לביתם ולא להישאר בצהרון, 

עתכם הם ירגישו? כי יצפו בחבריהם עוזבים. מה לד

במו ידינו אנו יוצרים  ?מה אתם הייתם מרגישים

משבר רגשי אצל ילדי הגנים כפי שאנו לומדים 

מהודעות שאנחנו קיבלנו, וממשיכים לקבל מעשרות 

הורים שכבר כיום נמצאים בגנים כאלה. ניתן ללמוד 

ל הגננות זאת גם מחוות הדעת המקצועיות של כ

כך. הטענות שילדים והסייעות ששוחחנו איתן על 
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מתגברים ולמדים מקשיים, אלה דומות לטענות 

לפיהן כדאי ללמד ילד לשחות על ידי זריקתו למים. 

מה עוד יהיה צפוי לנו בגנים האלה? קטיעת הלו"ז 

אוכל, הפחתת שעות הפדגוגיה,  מופעי של הגן במספר

יעסקו רק  02:00עד שעה  12:00כי החל משעה 

ר והיול"א. תשומת לב של בארוחות לילדים של הקצ

הצוות צהרונים תהיה מחולקת מי הם ילדי הצהרון 

מי הם הילדים בקצר. תהיה לנו טיילת בלתי פוסקת 

לאיסוף הילדים מיום  14:00-ל 13:30בין השעה 

הלימודים הקצר ועוד. אנחנו שוב לא אומרים אף 

 מילה נוספת על מפעיל הצהרון שייפגע כלכלית, אולם

יוביל בתורו לפגיעה בשירות שאנו כי זה לכולנו ברור 

מקבלים. אנו לא מאמינים ביצירת משבר כתהליך 

למידה לילדים. מה אנו מציעים? כאמור אנו לא 

חולקים על כך שאין הצדקה לפתוח גנים בעלי רישום 

נמוך, אבל לטעמנו יש דרכים אחרות לפתור בעיה זו. 

בתמצית אנו חושבים שיש לפתוח גנים קצרים 

סיים במקומות שיהיה להם ביקוש, ולפעול קלא

באופן נכון ומדויק על מנת למפות את הביקוש 

ולייצר את המענה המתאים עבורו, כאשר המודל 

המשולב ייושם אך ורק במקומות בהם לא תהיה 

ברירה, ולא יהיה ניתן להיענות לביקוש ההורים 

בדרך אחרת. נוכל לעשות זאת בצורה פשוטה מאוד, 

י מימוש החלטת ועדת ההיגוי. אחד, פשוט על יד

, תוך  פתיחת הרישום לגנים במועדו הקרוי שלב א'

שאלת השאלות הנכונות שיאפשרו לעמוד על הביקוש 

המדויק. לעמדתנו לא די בסימון אפשרות בחירה של 
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, כי היא לא ממפה באופן מדויק אלו הורים 5או  2

רוצים גם קצר במובנו הקלאסי, ואלו הורים רוצים 

. לאחר מכן 14:00ן יול"א עם ארוחה ולצאת בשעה ג

יבוצע שלב של איסוף נתוני הרישום כולל זרם 

ככלל  25קביעת מספר הילדים  ,שלוש .הלימוד

גן, מספר זה עלה במספר דיונים שונים,  לפתיחה של 

אך לא נקבע סופית בינינו. יש לפעול לפתיחת כמה 

גנים  שיותר גנים קצרים היכן שיש ביקוש. ובמיקום

קצרים במקומות שיביאו לכך שיהיה ביקוש מלא 

לגנים אלו. למשל בקו תפר בין אזורים, כך שיוכלו 

אזורי ביקוש ויהיו מלאים. לאחר מכן  2לשרת 

התכנסות על שלב ב' באופן מיטבי לילדים, להורים, 

למערכת החינוך העירונית ולעירייה עצמה. שתכלול 

צרים בהתאם בין מיקומי הגנים הק האופטימיזצי

לביקושים, על מנת לאפשר את פתיחתם לפי נתוני 

הרישום על בסיס מספר מינימאלי שנקבע יחדיו. 

מתן בחירה להורים שסימנו גן קצר באזור חמש, 

נרשמים  25מגוריהם בשלב א', אך בגלל העדר 

לדוגמא, גן כזה לא ייפתח, לתת להם את הבחירה אם 

שתלב בגן לנסוע לגן קצר בשכונה אחרת, או לה

היול"א שסמוך למקום מגוריהם במקרים חריגים. 

על  התנו לנו לבחור מה טוב לילדנו. לסיכום, שמיר

גני יול"א ללא שילוב של ילדים למסלול הגן והשילוב 

כאמור ייעשה רק במקומות שיידרשו לכך ובשקיפות. 

המשמעות של האמרה רמה חינוכית שוויונית לכולם 

ינה מחייבת סגירה של וחלוקת משאבים הוגנת, א

הגנים הקצרים. אנו מאמינים ומבקשים שהעירייה 
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תפעל לכך שייפתח מספר רב ככול הניתן של גנים 

קצרים, היכן שקיים ביקוש. וזה תלוי במספר 

ילדים הוא מספר  25המינימאלי שיוחלט, לדעתנו 

ראוי. ומיפוי מדויק של הביקושים בשלב א' ומיקום 

היה לכך ביקוש מלא לגנים גנים קצרים במקומות שי

האלה, ולתת להורים את הזכות לבחור. אנו סבורים 

שצריכה לצאת אמירה חד משמעית מהעירייה, 

שהמטרה היא לא איחוד אלא הוא אמצעי לענות על 

צורך במקומות שבהם לא תהיה ברירה אחרת. 

במקביל יש לפעול בצורה נכונה, כך שבאמת ייפתחו 

ה שיביא לשמירה על גני כמה שיותר גנים קצרים, מ

היול"א ללא שילוב. ושוב, שמירה על השילוב רק 

במקומות אשר יידרשו לכך. הוועדות המקצועית 

וילדים כבר  לאורך שנים ושביעות רצון ההורים 

הוכיחו, כי המודל הייחודי של כפר סבא, הוא המודל 

הנכון לטובת ילדי הגיל הרך. זה המודל שנותן את 

מבחינה פדגוגית, רגשית  המענה הטוב ביותר

ואנושית. בהנחה כי מטרותינו אכן זהות במובן של 

לתת את הטוב ביותר לילדים, אנו מבקשים להשאיר 

את המודל על כנו, ומציעים את זמננו יכולתנו 

וכישורינו המקצועיים, על מנת לסייע למחלקת 

הגנים לבצע שיבוץ נכון ושוויוני עד כמה שניתן, 

 ת שייאספו. תודה. בהתאם לנתוני האמ

אני חייב להגיד משהו צביקה, שניגש אליי עכשיו  ראש העיר:

ממלא מקומי וסגן ראש העיר איתן צנעני, הוא אומר 

לי: 'רפי, אני לא מבין מה הבעיה, זה בדיוק מה 

שסיכמנו.' שירה תסביר לכם, שירה ברף בבקשה. 
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 איפה שירה? 

 אני כאן, שלום.  שירה ברף:

 אולי כדאי לשמוע את ההורים.  הדר לביא:

את לא מנהלת את הישיבה, שירה ברף, בבקשה  ראש העיר:

 שירה. 

. זכות  הדר לביא: אולי כדאי שאני אנהל את הישיבה, כי אנשים..

 דיבור. 

 שירה בבקשה.  ראש העיר:

  -יש פה נשים הדר לביא:

 שירה ברף.  ראש העיר:

  שהביאו בייביסיטר ורוצות לדבר. הדר לביא:

 שירה תענה, כי אין פערים, בבקשה שירה.  ראש העיר:

 אין לענות, יש להקשיב.  הדר לביא:

 את לא מנהלת את הישיבה אבל.  ראש העיר:

 אבל אולי כדאי שתקשיב.  הדר לביא:

אז בבקשה, את לא מנהלת את הישיבה, אז בבקשה.  ראש העיר:

 שירה ברף. 

את מי שאני לכולם. תודה ראש העיר, ערב טוב שלום  שירה ברף:

לא מכירה אני שמחה לראות כאן, וחשוב לי באמת 

לשתף אתכם ולנסות לענות, לשקף, להסביר ולקרב 

אתכם באמת לאג'נדה המקצועית שלנו, ולמה 

שאנחנו מציעים, שכמו שראש העיר אמר לפני רגע, 

לא מאוד שונה ממה שצביקה היקר הציג פה. אנחנו 

ירידה מאוד מאוד  למעשה רואים בשנים האחרונות

  -משמעותית

.  הדר לביא:  זה לא נכון

 40שנים היו בעיר  5בביקוש לגנים קצרים. אם לפני  שירה ברף:
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  -גנים קצרים מלאים, שנתנו מענה לכמעט

גני ילדים  ראש העיר: שנייה שירה, אני מבקש מנהלת מחלקת 

מדברת, כשצביקה דיבר לא הפריעו לו, אשת מקצוע 

בבוקר עד הרגעים האלה  07:00-שנמצאת פה מ

מדברת, תנו לה לדבר, תכבדו אותה בבקשה. אני 

 אומר לכם אין פערים. אין שום פער, בבקשה שירה. 

ם, ליתר דיוק תודה. התחלתי לומר שלפני מספר שני שירה ברף:

שנים, היה כאן ביקוש מאוד גבוה לגנים  5עד לפני 

ונתנו  40-קצרים. מדובר היה בכ גנים שהיו מלאים, 

ילדים. לאט לאט ובהדרגה הביקוש  1,000-שירות לכ

לגנים האלו הפך להיות קטן יותר. וכך הגענו השנה, 

 600-גנים, כשיש לנו כ 28כשאנחנו מדברים היום על 

ם שירות בגנים האלה. לצד הגנים, ילדים שמקבלי

-ילדים בגנים, כש 4,600-הלא אנחנו מדברים היום ב

מהם הם ילדים שנמצאים בתוך היול"א, ואם  90%

בגנים  10%אנחנו מסתכלים על הקבוצה אז יש לנו 

של ילדים שנמצאים בגנים שהם  90%הקצרים מול 

יול"א גדולים 17:00עד השעה  גני  . המשמעות של 

 80-וד עמוסים, אנחנו מדברים היום אגב בומאוד מא

ילדים. לעומת  35ילדים עד  31גנים שיש בהם מעל 

גנים שבאמת הפכו להיות מאוד מאוד מצומצמים 

וקטנים. נכון הדבר, צביקה אמר קודם ונאמר גם 

קודם על ידי ראש העיר, יש לנו גם גני יול"א קטנים. 

  -אנחנו רוצים כחלק מהמהלך הזה וכחלק מהמטרה

חבר'ה אני מבקש בלי הערות ביניים, תנו לה לדבר  ראש העיר:

בבקשה, קצת לכבד, קצת לכבד לא יזיק. אסנת קצת 

 לכבד לא יזיק, תאמינו לי. קצת כבוד. 
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  )הפרעה מהקהל(

אנחנו מנסים פה להעביר את המסר בבקשה. פעם  ראש העיר:

 שלישית אני מוציא אותך החוצה. בבקשה שירה. 

תודה. אני רק רוצה לומר ככה באופן אישי, שכל  שירה ברף:

שאלה שתהיה כאן מבחינתי מאוד חשוב לי לתת לכם 

תשובה, בין אם זה בפורום הזה, והן אם זה במסגרת 

אחרת. כך שכל אחד שיפנה אליי עם שאלה כזאת או 

אחרת, אני מבטיחה שהוא יקבל ממני תשובה עמוקה 

ר איתי מפורטת ומוסברת. כך שכל מי שרוצה לדב

אחר כך יוכל. חשוב לי להמשיך את הדברים, שאם 

מסתכלים רגע על המטרה של התהליך, השיח על 

איחוד גנים או על ביטול גנים בכלל לא נמצא שם. 

המטרה של התהליך מבחינתי היא להעלות את רמת 

החינוך שלנו והפדגוגיה בגני הילדים. לייצר הוגנות 

הכולל בכפר בחינוך, להביא לזה שמספר הילדים 

  -סבא המקסימלי בכפר סבא...

שירה, איך את מרימה את הפדגוגיה על ידי איחוד  ד"ר אסנת ספורטה:

  -גנים

אסנת למה את מפריעה לה? אני לא מבין. למה את  ראש העיר:

 מפריעה לה? 

  -אני רוצה להבין ד"ר אסנת ספורטה:

תני אבל היא בזכות דיבור, למה את מפריעה לה? תי ראש העיר:

 לה לדבר. 

.  ד"ר אסנת ספורטה:  אני רוצה להבין

 תכבדי אותה כמו שמכבדים אותך, תכבדי אותה.  ראש העיר:

 אני מכבדת.  ד"ר אסנת ספורטה:

לא, אז תני, היא בזכות דיבור, יש לה עכשיו קו  ראש העיר:
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  -א' עד ת'-מחשבה, היא תסביר את הכול מ

  -על ידי איך משפרים פדגוגיה ד"ר אסנת ספורטה:

  -אחרי זה ראש העיר:

 סגירת גנים קצרים.  ד"ר אסנת ספורטה:

 -אחרי זה ראש העיר:

אם לא אסנת אני לא מבין למה אתה צועק עליה?  צביקה צרפתי:

 אתה לא ראש עיר בכלל. 

  -צביקה צרפתי ראש העיר:

 למה אתה צועק עליה?  צביקה צרפתי:

  -לא יפריעו ראש העיר:

 תכבד אותה.  צרפתי:צביקה 

 אתה תכבד.  ראש העיר:

 למה אתה מרים את הקול?  צביקה צרפתי:

 אתה תכבד תבוא לישיבות מועצה.  ראש העיר:

 אתה יכול לבקש בשקט, למה אתה מרים את הקול?  צביקה צרפתי:

תבוא לישיבות מועצה קודם כל, תכבד את מי  ראש העיר:

 שהצביע לך. 

אתה יכול לבקש ממנה בנימוס. אתה יכול לבקש  צביקה צרפתי:

 בנימוס ולא לצעוק. 

  -אתה ראש העיר:

 היא גם אישה, תכבד אותה.  צביקה צרפתי:

 בסדר, בסדר, הדמגוגיה שלך.  ראש העיר:

  -שירה ד"ר אסנת ספורטה:

  -טוב, שירה אני מבקש לא להפריע ראש העיר:

  -אני אשמח להשיב שירה ברף:

 הלת מחלקת גני ילדים לדבר. למנ ראש העיר:

. הדר לביא: .  וחבל שאתה זורק.
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  -ראש העיר אני מכבדת אותה ולכן אני שואלת ד"ר אסנת ספורטה:

 תכבדו אותה, תנו לה לדבר.  ראש העיר:

  -שירה, אני אשמח אם תפרטי ד"ר אסנת ספורטה:

 אל תפריעו לה, אני לא אתן לך לדבר אסנת.  ראש העיר:

  -איך משפרים פדגוגיה על ידי ה:ד"ר אסנת ספורט

  -לא אתן לך לדבר, אני מבקש לא להפריע לה ראש העיר:

 סגירת גני ילדים קצרים.  ד"ר אסנת ספורטה:

 לא להפריע לה פעם שנייה, פעם שלישית.  ראש העיר:

  -כמו שאמרו בדיון הקודם הדר לביא:

  -תודה ראש העיר, אני שירה ברף:

המדיניות היא של ראש העיר, לא של עובדת ועוד  הדר לביא:

חדשה, שזורקים אותה מתחת לעגלה להגן על מהלך, 

  -שאתה מקדם. תסביר אתה את המהלך

  -פעם אחת ראש העיר:

 במה הוא טוב לילדים.  הדר לביא:

פעם אחת כבר הפסדת בבית משפט, כנראה שצריך  ראש העיר:

 להפסיד עוד פעם. 

הדר, אני דווקא חושבת אחרת, שאם יש איזה שהוא  ד"ר אסנת ספורטה:

  -מקצוע

 אני לא מבין מה אתה מאיים כאן על בתי משפט?  צביקה צרפתי:

 בבקשה.  ראש העיר:

מה היא אמרה? כל היום אתה מאיים בתי משפט.  צביקה צרפתי:

 ותר, זה מועצה ומותר לחבר מועצה לדבר. מ

 בסדר גמור.  ראש העיר:

  -מעבר לזה הדר לביא:

  -כל עוד זה לא מקללים צביקה צרפתי:

 צביקה תודה.  הדר לביא:
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 הכול בסדר.  צביקה צרפתי:

  -צביקה תודה. שנייה, נאמר פה הדר לביא:

 מה אתה מאיים כל היום בבתי משפט.  צביקה צרפתי:

 די, הבנו.  ר:ראש העי

 פשוט נאמר פה דבר שקר.  הדר לביא:

 הבנו צביקה.  ראש העיר:

.  צביקה צרפתי: .  אני מבין.

 תודה רבה.  ראש העיר:

 צביקה תודה. סליחה ראש העיר.  הדר לביא:

 כן.  ראש העיר:

  -נאמר פשוט דבר שקר נוסף על ידך הדר לביא:

  -אני אשמח להמשיך את הדברים שירה ברף:

  -שירה בזכות ראש העיר:

  -סליחה שנייה, ראש עיר לא מסוגל להתמודד הדר לביא:

 שירה בזכות דיבור.  ראש העיר:

  -עם הטענות, אף אחד לא הפסיד בבית משפט הדר לביא:

  -שירה בזכות דיבור, אני בסך הכול ביקשתי ראש העיר:

לא, אתה לא בסך הכול  תתקן את מה שאמרת. הדר לביא:

  -אמרה

 לתת לעובדת עירייה לדבר.  ראש העיר:

 אתה זורק אותה מתחת לגלגלים.  הדר לביא:

 לא ראיתי דבר כזה מעולם.  ראש העיר:

  -כי אתה עושה מהלך הדר לביא:

לתת לעובדת עירייה להסביר להורים שבאו לכאן, זה  ראש העיר:

 מה שביקשנו. 

ההורים קיבלו את ההסברים, הם לא  בלתי אפשרי. הדר לביא:

 מסכימים איתם. 
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 הם לא קיבלו, עכשיו היא מסבירה להם.  ראש העיר:

הם לא מסכימים עם מה שאתה עושה. מה היא  הדר לביא:

 קשורה לזה? 

 טוב.  ראש העיר:

 זו מדיניות שלך.  הדר לביא:

 שירה בבקשה.  ראש העיר:

 שאתה מקדם.  הדר לביא:

 תודה ראש העיר, אני אמשיך.  שירה ברף:

  )הפרעה מהקהל(

תנו לשירה לדבר, תודה. שירה בזכות דיבור. שירה  ראש העיר:

 בזכות דיבור. 

  -אחד הדברים שבכל מקום שירה ברף:

רגע, רגע, הדר אני חושבת אחרת, אני באמת חושבת  ד"ר אסנת ספורטה:

שאם איש מקצוע הגיע, אז אני חושבת שגם אם אנחנו 

פונים לראש העיר, אני הייתי שמחה לשמוע הסבר 

של איש מקצוע. ושירה אני ממש אודה אם תתייחסי 

לשאלה שלי, איך אם את אומר שהמהלך בסופו של 

בין סגירת דבר המטרה שלו לשפר פדגוגיה, מה הקשר 

 גן קצר ושיפור פדגוגיה. 

אסנת אני אשמח לענות, ויש לי באמת ככה מה לומר  שירה ברף:

לכם. אני מאוד אודה לכם באופן אישי, אם תאפשרו 

לי להציג בפניכם את הדברים עד הסוף, אני באה 

לכאן וחשוב לי להבהיר לכם את הדברים. אז אנא 

 מכם. 

 ענות לשאלה. רק אל תשכחי ל ד"ר אסנת ספורטה:

אני מבטיחה לך שאני לא אשכח אסנת, בסדר? חלק  שירה ברף:

ממה שאנחנו רואים בכל המדינות המתקדמות 
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בעולם, זה את הקשר הישיר מאוד בין קבוצות לימוד 

קטנות ונכונות לאיכות החינוך. אנחנו רואים את זה 

בכיתות לימוד בבתי ספר, וכמובן שרואים את זה 

צה מיטבית היא קבוצה מאוזנת. בגני הילדים. קבו

אגב היא לא רק מאוזנת כמותית, היא מאוזנת כמובן 

גם מגזרית גם גילאית וכדומה. ולכן כשאנחנו רואים 

ילדים בגנים, אגב לא משנה אם הם  35קבוצות של 

קצרים או ארוכים, אנחנו יודעים שזה לא נכון. 

אנחנו רוצים ואני רוצה כמנהלת ומובילת המחלקה 

וגן ללהור ילדים. אני  31-יד את מספר הילדים בכל גן 

יכולה להגיד לכם שאני לא רואה את זה קורה כמהלך 

חד שנתי, כי ברור ומובן שמדובר בתהליך, אני מאוד 

מקווה שנוכל להגיע לזה בתוך שנתיים או שלוש. 

ולכן מאוד חשוב לי לומר, שכשאנחנו מסתכלים על 

ל היול"א, לא ההיבט של שינוי המודל והרחבת מוד

מדובר בכלל רק על הגנים הקצרים, מדובר על ראייה 

ולכן אני רוצה להתחבר כוללת של גני הילדים בעיר. 

רגע להבנה שלי כמנהלת המחלקה, לצורך שלכם 

הקהילתי והתרבותי בכפר סבא. ברור לי שחשוב לכם 

ההורים לשמור על דברים שאתם אוהבים מכירים 

אומרת ואפילו מתחייבת ורגילים אליהם. ולכן אני 

באופן חד משמעי, בכל מקום שנוכל לפתוח גן קצר 

 מלא, יותר מנשמח לעשות את זה. 

 מה זה נוכל?  ד"ר אסנת ספורטה:

נוכל זה אומר שככול שיהיה גן קצר מלא, הלא היום  שירה ברף:

יש לנו גנים מאוד מאוד קטנים מספרית, שוב לא רק 

רוכים. יש לנו גנים בגנים הקצרים, אלא גם בגנים הא
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ילדים. זה לא נכון  15ילדים,  11ילדים,  9של 

פדגוגית, זה לא נכון חברתית, זה לא נכון בשום 

 צורה. 

 מה המינימום לפתיחה של גן קצר?  ד"ר אסנת ספורטה:

השאלה שעומדת לפנינו, אני מתנצלת שאני ברצף אני  שירה ברף:

 אמשיך ויענה בהמשך. 

 רגע, רגע, אל תצעקו, אנחנו שואלים שאלות סליחה.  ד"ר אסנת ספורטה:

 חבר'ה, אני עושה הפסקה בישיבה, תודה.  ראש העיר:

 תמתינו רגע, אנחנו שואלים שאלות.  ד"ר אסנת ספורטה:

דקות הפסקת ישיבה,  5סקה, לא, לא, אני עושה הפ ראש העיר:

 תודה. 

 שירה מה המינימום לפתיחה של גן קצר?  ד"ר אסנת ספורטה:

 ראש העיר הנחה על הפסקה, ולכן נמשיך אחר כך.  שירה ברף:

 דקות הפסקה תודה.  5 ראש העיר:

  *** הפסקה ***

טוב שירה אני מחדש את הישיבה, ואני אבקש כדי  ראש העיר:

ב לי להגיד משהו ממש שתיתנו ויקשיבו, חשו

בפתיחה. אין שום פער בין מה שצביקה יו"ר הנהגת 

ההורים בגני הילדים אמר לבין מה ששירה תגיד 

לכם. ואני מבקש מאוד להתמקד שירה באותם 

סעיפים אחד לאחד, כדי שההורים יבינו, א' אנחנו 

לא סוגרים גנים קצרים שיש להם ביקוש, גנים 

ו, אנחנו מרחיבים את קצרים שיש להם ביקוש יימשכ

מודל היול"א. לגנים שהם גנים שאין להם ביקוש, 

מאוד חשוב לי להסביר לכם שאין פערים, שזה מה 

שמעציב כל כך בתקשורת, כי זה בסוף עניין של 

תקשורת. אז שירה תעבור אחד לאחד על הנושאים 
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שצביקה העלה, תסביר לכם ותראו כמה שהדברים 

המון מחשבה. אני חייב נעשו עם המון רגישות, עם 

להגיד עוד פעם, ואתם שמעתם את זה, בכוונה אני 

ככה עשיתי הפסקה, כדי שזה יהיה בלתי אמצעי ולא 

בצורה רחוקה מכם, כי אנחנו שותפים, אנחנו לא 

עוינים ואנחנו לא אויבים, ואין פה עניין של חס 

וחלילה משהו שבא לפגוע בילדי העיר. להיפך, ילדי 

חשובים, ולי הם הכי חשובים, כל מה העיר הם הכי 

שאני עושה בתפקיד הזה, זה לעטוף אותם, לתת להם 

את הדבר הכי טוב שאפשר, את המוצר הכי טוב. 

והעיר כפר סבא לא חוסכת בשום אמצעי, בשום דבר. 

אין דבר כזה שהוא נקרא בזבוז כספים, יש פה 

השקעה בחינוך, והנושא הכלכלי הוא לא פקטור 

ז זה מאוד חשוב לי להגיד לכם. הדבר לחלוטין. א

השני, אתם תראו שאין פערים. צריך תמיד להסתכל 

לפעמים על המציאות ועל המראה. בקיץ האחרון 

חווינו חוויות מאוד מאוד קשות, עם הרבה מאוד 

הורים שהמודל שחשבנו שהוא יכול להיות טוב, הוא 

פשוט קרס, הוא לא עבד. נוצרו פה בעיות קשות 

יו פה מאוד רבות של ערעורים, היה לנו קיץ מאוד, ה

לא פשוט, אני אומר לכם עם הרבה מאוד עוגמות 

נפש, הרבה מאוד עוגמות נפש. כי חשבנו שאולי 

המודל שישבו בוועדה, יש תמיד, אני ככה מחייך שמי 

תיאוריות ויש שנמצא באקדמיה ובתיאוריה, אז יש 

מציאות. אז יש תיאוריות שאפשר להגיד שהם 

ולות להיות ישימות במצבים מסוימים או יכ

במציאות מסוימת, אבל המודל שחשבנו שהוא יהיה 
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יותר טוב, הוא לא עבד, נוצרו עוולות, אנחנו טיפלנו 

פה כמעט כל חברי המועצה פה במשפחות שחלקם, 

הילדים ילד אחד בגן אחד והשני בגן שני, שמישהו גר 

הרבה  פה ופתאום שלחו אותו לגן במקום אחר, והיה

מאוד דמעות בקיץ האחרון, ואני מעריך שהניסיון 

שלנו עכשיו, ואתם תראו שאין כמעט, באמת אין שום 

בין מה שצביקה אמר לבין מה ששירה תסביר  פער

לכם, יגרום לקיץ הזה להיות יותר נעים, יותר מכיל, 

אנחנו מתגברים גם את, לא אפשרו לדבר, אבל חלק 

ת מערך הרישום מהפקת הלקחים גם זה לתגבר א

בצורה אחרת. הוא יהיה הרבה יותר ידידותי, הוא 

יהיה הרבה יותר מקיף. זאת אומרת גם בכוח האדם, 

בכל מה שצריך כדי שהחוויה עצמה תהיה חוויה 

 מתקנת לקיץ האחרון, אז שירה בבקשה. 

תודה ראש העיר. קודם כל אני ככה לפני שאני  שירה ברף:

מתחילה בדברים, אני רוצה לומר משהו לכם 

המשפחות שכאן. ככה ממקום יותר אישי. אתם 

יודעים מעבר לזה שאני מנהלת את מחלקת החינוך 

הקדם יסודי בכפר סבא, אני גם אימא. אני שומעת 

אתכם, אני מבינה את הקושי שלכם, אני רואה שיש 

שינוי, ואתם דואגים לילדים שלכם, וזה  חשש מכל

הדבר הכי יפה והכי לגיטימי שיש. וברגע שאתם 

תבינו שנקודת המוצא מעבר למקצועיות, לערכים של 

נקודת המוצא היא  מצוינות, חינוך, של פדגוגיה, ושל

קודם כל אנושית, ואני רוצה לראות אתכם, כל מי 

פניכם, שירצה לדבר איתי, הטלפון הנייד שלי פתוח ל

המייל שלי, אני כאן לשיח הזה, ולהסביר ולשקף. 
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ועכשיו ברשותכם אני רגע אמשיך את הדברים 

ו  מהנקודה שבה עצרנו. התחלתי ואמרתי שאנחנ

ראינו ירידה בביקוש, ראינו גנים שהם מצומצמים 

עם ילדים גם בגנים הקצרים וגם בגני היול"א. בשביל 

אורגני לשמור על המודל שחשוב לכם, כגן קצר 

קלאסי, באנו ואמרנו ואפילו התחייבנו, שככול 

שיהיה ביקוש והיכן שיהיה ביקוש לגן שיעבוד עד 

ויהיה מלא, הגן הזה  14:00-, יסתיים ב14:00השעה 

גן כזה. זה נכון  יעבוד. אין לנו שום סיבה לא להפעיל 

לנו כמחלקת חינוך, זה נכון לעירייה, זה נכון 

 זה. למשפחות, ונכון לקיים את 

 שירה תגדירי מלא.  ד"ר אסנת ספורטה:

אסנת אנחנו גם דיברנו קודם, ואני שיתפתי ואמרתי  שירה ברף:

  -לך שהמספר

  -אבל זה בדיוק מה שאנחנו ד"ר אסנת ספורטה:

בסדר, אני יכולה רגע לענות לך רק על מה שאני  שירה ברף:

  -יודעת

 לא יודעים.  ד"ר אסנת ספורטה:

.  שירה ברף:  נכון, נכון

  -אז אני מבקשת, אנחנו הגענו לכאן במטרה לדון ד"ר אסנת ספורטה:

 -ואני אמשיך רק ברשותך, היות ואמרתי לך שירה ברף:

 על הדברים האלו, מה זה מלא?  ד"ר אסנת ספורטה:

  -אמרתי לך את הדברים האלה גם בהפסקה שירה ברף:

 ? 28? 20מלא זה  ד"ר אסנת ספורטה:

  -שירה, שירה איתי צחר:

 ? 33 ד"ר אסנת ספורטה:

,  איתי צחר: תדברי בבקשה ברצף. ובבקשה, את הדרג המקצועי
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  -לא מקומך עכשיו

  -אז אני אמשיך שירה ברף:

 . בבקשה תציגי ברצף את הדברים איתי צחר:

בשמחה. ככול שיהיה גן מלא הוא יפעל, הוא יפעל  שירה ברף:

בכל מקום שיהיה לו ביקוש בכל השכונות, בקו 

התפר, בלב השכונה, הוא יפעל. שוב אני אומרת זה 

 משהו שאנחנו חושבים שהוא נכון. 

 אתם מבינים שזה דיון עקר.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -מצד שני, מצד שני שירה ברף:

  -אם לא מדברים קונקרטית ד"ר אסנת ספורטה:

  -ככול שיהיה לנו שירה ברף:

 זה דיון עקר.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -ככול שיהיו ילדים שירה ברף:

 ? 28? מלא זה 35מלא זה  ד"ר אסנת ספורטה:

 איתי, אני אשמח לעזרתך פה.  שירה ברף:

 אסנת את יכולה לתת לה לדבר?  :מאיר מנדלוביץ

גן מלא?  ד"ר אסנת ספורטה:  לא, לא, כי לא מתייחסים לשאלות. מה זה 

 זה לא מכובד.  :מאיר מנדלוביץ

 ? 35 ד"ר אסנת ספורטה:

 זה פשוט לא מכובד.  :מאיר מנדלוביץ

 ? 28? 20 ד"ר אסנת ספורטה:

 תני לה לדבר.  :מאיר מנדלוביץ

אנחנו לא כאן כדי לשמוע הרצאות, ואני מכבדת את  ד"ר אסנת ספורטה:

שירה. אנחנו באנו כדי לקבל תשובות מהנהגת העיר, 

מראש העיר, מה הולך להיות. אני לא יודעת מה הולך 

 -ילדים 24להיות. אם יהיו 

 את לא נותנת לה לדבר.  :מאיר מנדלוביץ
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 לפתוח גן קצר, ייפתח או לא ייפתח?  ד"ר אסנת ספורטה:

  -לפני מספר שבועות הגשתם בקשה צחר:איתי 

 ייפתח או לא ייפתח?  ד"ר אסנת ספורטה:

 עכשיו הדרג המקצועי יהיה פה ויענה לשאלות.  איתי צחר:

 ייפתח או לא ייפתח?  28 ד"ר אסנת ספורטה:

עכשיו הדרג המקצועי נמצא פה, ואתם לא נותנים  איתי צחר:

 לענות לשאלות. 

  -ן מלא? אתם מתחמקים מלתתמה זה ג ד"ר אסנת ספורטה:

  -אז בבקשה איתי צחר:

 תשובות.  ד"ר אסנת ספורטה:

 בבקשה.  איתי צחר:

יודע צביקה צרפתי:   -אני 

 אני לא מבינה את זה.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -בבקשה תאפשרי למנהלת המקצועית איתי צחר:

יודע צביקה צרפתי:   -אני 

 לדבר ברצף.  איתי צחר:

יודע לצעוק גם כן. אני יודע צרפתי:צביקה    -איתי, אני 

 אני לא צועק צביקה.  איתי צחר:

אני יודע שאתה רוצה אתה יודע להכין מצגת, הייתם  צביקה צרפתי:

  -צריכים להכין מצגת עם נתונים

.  איתי צחר:  יש מצגת עם נתונים באתר העירוני

. לא למרוח כדי לתת לנו תשובות, ולא למרוח אותנו צביקה צרפתי:

 במילים, נתונים, נתונים. 

  -באתר העירוני איתי צחר:

לא למרוח במילים, כשמורחים במילים לא זוכרים,  צביקה צרפתי:

 ואחר כך תגידו לא ידענו. אז בנתונים. 

  -באתר העירוני איתי צחר:
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 מה זה כשיהיה גן מלא?  ד"ר אסנת ספורטה:

  -באתר העירוני יש איתי צחר:

אל תשלח אותי לאתר העירוני, אני חבר מועצה. אני  תי:צביקה צרפ

כחבר מועצה רוצה לראות את זה במועצה, אל תשלח 

 אותי לאתר האינטרנט. 

 איתי, מה זה לכשיהיה גן מלא?  ד"ר אסנת ספורטה:

  -באתר העירוני יש מצגת איתי צחר:

  -לא, אני שואלת שאלה, מה זה ד"ר אסנת ספורטה:

 אני לא עונה לך.  איתי צחר:

 לכשיהיה גן מלא נפתח?  ד"ר אסנת ספורטה:

זה בסדר שאת שואלת, אני לא עונה לך, באתר  איתי צחר:

  -העירוני

 אז אני רוצה תשובה.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -אני רוצה לשאול אותך שנייה ראש העיר:

 באתר העירוני יש מצגת עם כל הנתונים.  איתי צחר:

אני רוצה לשאול אותך אסנת, את מכירה את  ראש העיר:

 החוקים. כמה פותחים גן ילדים? 

  -אני רוצה לדעת מה עיריית כפר סבא ד"ר אסנת ספורטה:

 כמה פותחים?  ראש העיר:

  -מתכננת ד"ר אסנת ספורטה:

 ני? כמה משרד החינוך קבע שגן הוא תיק ראש העיר:

 אני אענה, אתה שואל, אתה רוצה תשובה?  ד"ר אסנת ספורטה:

 כן.  ראש העיר:

אוקיי, אז משרד החינוך הגדיר גן שהוא מאוזן  ד"ר אסנת ספורטה:

 ילדים.  33-כלכלית, כ

 יפה.  ראש העיר:

  -משרד החינוך אומר לעיריית כפר סבא ד"ר אסנת ספורטה:
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  -שמעתם טוב, טוב ראש העיר:

  -עיריית כפר סבא יקרה ת ספורטה:ד"ר אסנ

 טוב ששמעתם.  ראש העיר:

גן עם  ד"ר אסנת ספורטה: ד יילדים בבקשה, תכניסי  28את רוצה לפתוח 

  -לכיס. אבל אם אנחנו אמרנו שחינוך זה השקעה

 ילדים ומעלה.  25אנחנו מדברים על  ראש העיר:

  -ואנחנו אמרנו, ראש העיר ואני רוצה ד"ר אסנת ספורטה:

 ילדים ומעלה.  25 ראש העיר:

  -לקרוא מתוך דברים שאתה אמרת ד"ר אסנת ספורטה:

 ילדים ומעלה.  25זה הסיכום,  ראש העיר:

גני הילדים במפגש איתם, שאלו אותך  ד"ר אסנת ספורטה: להנהגת הורי 

ככה: האם יש עתיד לגנים הקצרים בכפר סבא. ואתה 

"בהחלט! בכל מקום שבו תהיה ת, ואני מצטטת. עני

  -דרישה לגנים קצרים"

 אכן כך.  ראש העיר:

  -"נפתח כאלו" ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון

  -"השיקול הכלכלי" ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון

  -"לא יהווה חסם" ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון

  -"למתן שירות" ד"ר אסנת ספורטה:

 אומר את זה כאן קבל עם ועדה.  ראש העיר:

  -"חינוך מצוין לילדים שלנו" ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון

  -"ולכן" ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון
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  -"למרות שמשרד החינוך מתקצב גנים" ד"ר אסנת ספורטה:

 נכון, אין פערים.  ראש העיר:

  -בממוצע" 33לפי " ד"ר אסנת ספורטה:

 זה מדהים.  ראש העיר:

  -ילדים שירצו גן קצר 25אתה אמרת גם אם יהיו  ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון

 נפתח.  ד"ר אסנת ספורטה:

.  ראש העיר:  נכון

  -אז אני שואלת עכשיו ברוח הדברים ד"ר אסנת ספורטה:

דים יל 25אני אומר את זה פה לפני כל ההורים,  ראש העיר:

 ומעלה הגן ייפתח. 

גן מלא?  ד"ר אסנת ספורטה:  מה זה ככול שיהיה 

 ילדים ומעלה.  25 ראש העיר:

 ? 20זה  ד"ר אסנת ספורטה:

 ילדים ומעלה.  25 ראש העיר:

 ? כמה? 22זה  ד"ר אסנת ספורטה:

 אבל הוא עונה, אבל הוא עונה.  :רו"ח תהילה מימון

 כמה?  ד"ר אסנת ספורטה:

 תסתכלי את אמרת, ואני אומר נכון, נכון, נכון, נכון.  העיר:ראש 

 כמה?  ד"ר אסנת ספורטה:

א' טוב שההורים יידעו שמשרד החינוך לא מתקצב  ראש העיר:

 ילדים.  33-גנים פחות מ

 הוא מתקצב אבל בחסר.  ד"ר אסנת ספורטה:

בחסר אוקיי. העיר כפר סבא משופעת בגנים שיש  ראש העיר:

 ילדים.  20-בהם פחות מ

 הוא לא מתקצב בכלל, אבל לא משנה.  איתי צחר:

נניח ש ראש העיר:  -אבל לא משנה, בוא 



  23.12.2020 55   מן המנייןמועצה 

 הוא מתקצב הוא מעבר את זה פר תלמיד.  ד"ר אסנת ספורטה:

 בסדר.  ראש העיר:

ואז  20אנחנו מבקשים רשימה של גנים שיש פחות  צביקה צרפתי:

 נדע. 

  -35ובגל שיש לך  ד"ר אסנת ספורטה:

 להגיד סיסמאות, לדבר בסיסמאות זה טוב.  צביקה צרפתי:

  -אבל מכיוון ראש העיר:

 נתונים, נתונים כתובים.  צביקה צרפתי:

  -אתם יודעים המורה שלי אמרה לי ראש העיר:

  -אני אוסיף שגן שיש בו ד"ר אסנת ספורטה:

  -המורה שלי אמרה לי ראש העיר:

 ילדים, אנחנו מרוויחים.  35 ד"ר אסנת ספורטה:

  -המחנכת שלי אמרה לי כשאני אעיר אותך באמצע ראש העיר:

הילדים הנוספים, אתה  2אוקיי, אנחנו מרוויחים על  ד"ר אסנת ספורטה:

 יודע זה מתקזז. 

  -אסנת, אבל חבל את אמרת דברים ראש העיר:

 אז אני רוצה גם תשובה לשאלה.  ד"ר אסנת ספורטה:

אמרת דברי חכמה ואני רק מחזק אותך. המחנכת  ראש העיר:

שלי אמרה לי כשמעירים אותך באמצע הלילה, תדע 

את הכול בעל פה. יש פה את שירה, יודעת את כל 

הנתונים בעל פה בכל נקודת זמן, היא תסביר לכם. 

, אני אומר את זה פה להורים, 33א' השיקול של 

סבא ילדים הוא לא פרמטר בעיר כפר  33השיקול של 

אחד. אנחנו הכוונה שלנו להוריד את זה הרבה פחות, 

ונפתחו פה והיא תגיד את המספר המדויק, בבקשה 

  -שירה, כמה גנים יש לנו ויש לכם את זה במסך

 ראש העיר רק שמעתי נכון?  ד"ר אסנת ספורטה:
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 יש את זה במסך.  ראש העיר:

 -זה ה 25-אמרת ש ד"ר אסנת ספורטה:

 בואי שירה.  ראש העיר:

גן קצר.  ד"ר אסנת ספורטה:  זה הרף לפתיחת 

 בבקשה כן, בבקשה שירה.  ראש העיר:

 -ככול שיהיה שירה ברף:

 כן?  ד"ר אסנת ספורטה:

  -כן. כמו שהתחייבתי ראש העיר:

 אוקיי מצוין, אני מבקשת שיהיה כתוב בפרוטוקול.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -כמו שהתחייבתי ואת זוכרת ראש העיר:

 א' אני שמחה על התשובה שסוף סוף יש.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -כמו שהתחייבתי ראש העיר:

גן קצר.  25אוקיי  ד"ר אסנת ספורטה:  ילדים מינימום לפתיחת 

ו שאת זוכרת, כמו שהתחייבתי בתחילת הדרך, כמ ראש העיר:

 26-סייעות מ 2כשהיית שם בתחילת הדרך, שיהיו 

ילדים, ועשינו את זה אחרי חודשיים שנבחרתי, אז 

 יפה. בבקשה שירה. 

שהוא תודה. אנחנו רואים את המהלך הזה כמהלך  שירה ברף:

  -חשוב מאוד

 רק מספרים שירה תשובה.  ראש העיר:

גנים שהם  20ל בשמחה. אנחנו מדברים היום על מע שירה ברף:

ילדים בתוך כל גן, אנחנו מדברים היום  20-מתחת ל

על למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הממוצע 

גנים עודפים בעיר. אני  5העירוני, על סך הכול של 

מניחה שאתם רואים חלק מהמצגת במסך, אני לא 

רואה את זה, אבל רשום שמה בצורה מאוד מפורטת, 

שאנחנו נוכל להביא  גנים עודפים בסך הכול. כדי 5
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להוגנות בחינוך, אנחנו צריכים לראות את הנתון 

גני היול"א, שהם  142הבא: היום יש לנו  ילדים בתוך 

. הדבר הזה 14:00למעשה מסיימים כבר היום בשעה 

מטרות. מטרה ראשונה זה  2בא לשרת אצל ההורים 

איזה שהיא גמישות בחיים שלהם כרגע, הם נרשמו 

  -יו צריכים להוריד את היול"אלגן ארוך, והם ה

 לא, זה לא נכון, שירה זה לא נכון.  הדר לביא:

  -להוריד את היול"א ולכן שירה ברף:

 את טועה.  הדר לביא:

אנחנו הצלחנו לאפשר להם להישאר ולקבל את  שירה ברף:

  -השירות הזה בתוך הגן הארוך

 שירה את לא היית פה, לא נתנו להם ברירה.  הדר לביא:

  -מעבר לזה שירה ברף:

 לא הייתה להם ברירה וחייבו אותם לשלם.  הדר לביא:

מעבר לזה שאנחנו גם מצאנו להם מסלול, שמאפשר  שירה ברף:

, 14:00-או לאכול ארוחת צהריים בתוך הגן ולסיים ב

או לא לאכול ארוחת צהריים בגן ולסיים בשעה 

, וגם את הדרך השלישית לבקשתם, למרות 14:00

שאנחנו הרבה פחות אוהבים את זה, לצאת יותר 

מוקדם מהגן ולוותר על ארוחת הצהריים. מודל 

  -נחנושא

  -רגע, בנוגע למודל שאמרת ד"ר אסנת ספורטה:

  -מציעים היום להורים אנחנו למעשה שירה ברף:

  -שנייה ד"ר אסנת ספורטה:

יול"א שירה ברף:   -מאפשרים לכל ילדי 

גנים  18או  20שירה בנוגע לנתון שאמרת, אמרת שיש  ד"ר אסנת ספורטה:

 ילדים?  20-עם פחות מ
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 שמעתי. סליחה לא  שירה ברף:

 ילדים?  20-כמה גנים אמרת שיש בהם פחות מ ד"ר אסנת ספורטה:

 גנים.  20 ראש העיר:

 גנים?  20 ד"ר אסנת ספורטה:

 וכמה היו בשנה שעברה.  הדר לביא:

 . 27לא,  איתי צחר:

 גנים.  27סליחה  ראש העיר:

היות ואני לא עם הנתון המדויק מול העיניים, אני  שירה ברף:

  -אבל במידה ואני מנסה לדייק,

המידע שמוצג על הלוח ומוצג לכל הציבור בזירת  איתי צחר:

השקיפות בלשונית של חינוך, מפרט בדיוק את 

השאלה שלך אסנת, יש פה בעמודה הראשונה את 

המספר המצטבר של הגנים, בעמודה השנייה כמה 

גנים יש מאותה קבוצה, והעמודה השלישית כמה 

ילדים יש בגן. אתם יכולים לראות, אם נגלול למטה 

 33גנים הם מעל  80-אז אפשר לראות שכ טיפה,

 27, ומנגד אם אני רואה מרחוק פה, יש 32ילדים או 

 ילדים.  20-גנים עם פחות מ

 15נכון, וכך גם אפשר לראות לגבי הקצרים שיש  שירה ברף:

  -גנים

 אני מכירה מספר אחר אבל בסדר.  ד"ר אסנת ספורטה:

  -זה בעצם המספרים ראש העיר:

 ילדים.  20-גנים פחות מ 15 שירה ברף:

 המספרים האלה מספרים את כל הסיפור.  ראש העיר:

 גנים רק בגנים הקצרים.  15 שירה ברף:

 אני מכירה מספר אחר, אבל כמה מתוכם יול"א? ד"ר אסנת ספורטה:

אני רוצה שההורים יבינו, המספרים האלה בעצם  ראש העיר:
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  -מספרים את כל הסיפור

 כמה מתוכם יול"א אבל?  ד"ר אסנת ספורטה:

 מהגנים הקצרים וכל היתר מגני היול"א.  15 שירה ברף:

 וכמה בשנה שעברה היה?  הדר לביא:

  -אצלי יש מספר אחר, אבל ד"ר אסנת ספורטה:

 ? שנים היה 5וכמה לפני  הדר לביא:

 ממש אחר.  ד"ר אסנת ספורטה:

המצב הזה לא שונה ממה שהיה בעיר בשנים  הדר לביא:

 האחרונות. 

  -המצב הזה שונה בהיבט הזה שירה ברף:

 תקנו אותי בבקשה.  הדר לביא:

  -שיש הרבה פחות ביקוש לגנים הקצרים שירה ברף:

  -לא, את לקחת הדר לביא:

  -אנחנו יכולים לראות ירידה הדרגתית שירה ברף:

יש גם שקף שמשווה לשנים הקודמות, בואו נציג  איתי צחר:

 אותו רגע. 

אז בואו אני אוסיף לכם עוד נתונים, תגידו לי אם זה  הדר לביא:

 נכון. 

  -הוא מאוד שונה מהשנים הקודמות איתי צחר:

  -תודה הדר לביא:

  -יש פה שקף שמראה את ה איתי צחר:

 אז בואו אני אוסיף עוד דבר שהיה בשנה האחרונה.  דר לביא:ה

מראה את הנתונים בשנים הקודמות, בהשוואה לשנה  איתי צחר:

 הזאת. 

הורים  150סליחה, סליחה אני רוצה לשאול שאלה.  הדר לביא:

הורים  150אתם נתתם להם את היול"א, עוד בערך 

ים, ילדים לא נרשמו השנה לגני הילדים העירוני 150
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והעיר שלנו גדלה וצומחת. איפה הם נמצאים? אתם 

חושבים שהם לא רוצים גן עירוני? הם בגנים 

  -הפרטיים. תבדקו אותם

  -קודם כל אני שירה ברף:

 תשאלו אותם.  הדר לביא:

  -אני חושבת שאין ילד בעיר שירה ברף:

 תבדקי את הנתונים האלה.  הדר לביא:

אין ילד בעיר מבחינתי שירצה פתרון של גן עירוני  שירה ברף:

 ולא יקבל את זה, ובוודאי שאנחנו... 

  -גם הנושא הזה נבדק איתי צחר:

זה מה שאני אומרת, אני חושבת שהם לא רוצים גן  הדר לביא:

 עירוני. 

  -לא, גם הנושא הזה נבדק איתי צחר:

ו את אתה רוצה שאני אתן לך שמות של הורים שעש הדר לביא:

 זה? 

גם הנושא הזה נבדק ובכל שנה יש גם את זה במצגת,  איתי צחר:

אפשר לראות כמה ילדים, בשקף הראשון של המצגת 

  -אפשר לראות כמה ילדים

.  הדר לביא:  נכון

  -לפי השנתון הסטטיסטי איתי צחר:

 ילדים פחות בעיר שגדלה.  200כמעט  הדר לביא:

י לי להשלים בבקשה משפט. רגע, רגע שנייה, הדר תנ איתי צחר:

זה לא השקף הזה, בשקף הראשון במצגת. יש כמה 

ילדים מגיעים לפי אלפון משרד הפנים לגיל שהם 

יכולים להיכנס למסגרת גנים. ואנחנו עוקבים אחרי 

זה כמה מתוכם נרשמים באחוזים בסופו של דבר 

לאורך שנים, אחוז ההורים שבוחרים שלא לרשום 
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 ב כמעט זהה. הוא אותו אחוז בקרו

  -סליחה, סליחה, סליחה, בוא תגיד לי הדר לביא:

  -עכשיו רק לגבי ביקוש איתי צחר:

  -אני לא מדברת על הורים. שנייה איתי הדר לביא:

  -רק לגבי ביקוש, שנייה אחת איתי צחר:

  -סליחה שנייה הדר לביא:

  -אבל תני לי איתי צחר:

הורים  200לא שנייה, שמעתי מה שאתה אומר, יש  הדר לביא:

  -ילדים 200

  -אבל תני לי בבקשה להשלים את ה איתי צחר:

 לא נכונים.  לא, כי אתה אומר נתונים הדר לביא:

 טוב.  איתי צחר:

 )צביקה צרפתי יצא מהישיבה(

ילדים  5,200העיר גדלה באותה כמות של ילדים,  הדר לביא:

ילדים בשנתון בשנה שעברה.  5,200בשנתון השנה, 

ילדים נרשמים, זה  200-בשלושת השנתונים פחות מ

גנים?   גנים מלאים פחות או יותר.  6כמה 

  -ולכן אנחנו אומרים שככול שגן יהיה מלא שירה ברף:

  -זה נחמד מאוד איתי צחר:

 הוא ייפתח.  שירה ברף:

הנתון הזה. כי מה שאת אומרת הוא מאוד  לא אבל זה איתי צחר:

נכון, שנייה שירה בבקשה, זה מאוד נכון אולי, גם 

לא מדויק למה שאמרת לשקף הזה, אבל זה לא 

  -הנתון. בשקף הראשון

אבל זה לא ממה ששאלתי השקף, זה מה שאני  הדר לביא:

נרשמה אומרת, אתם לא רואים אוכלוסייה שלא 

  -השנה, שהיא בפוטנציאל
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  -אז אני אומר בפעם השלישית, יש איתי צחר:

אני לא זוכר פעם אחת שמנכ"ל העירייה, שאני חושב  ראש העיר:

שהוא אדם מאוד מאוד חד בנתונים, הראה נתונים 

 לא נכונים. 

נוח לך שמישהו מדבר.  הדר לביא:  אנחנו מבינים שאתה 

  -ד שהנתונים לא נכוניםאת לא יכולה להגי ראש העיר:

 תעביר בבקשה לשקף הזה.  איתי צחר:

 אי אפשר להגיד דבר כזה.  ראש העיר:

 רפי אני עשיתי מודיעין.  הדר לביא:

  -אבל אי אפשר להגיד דבר כזה לאיש מקצוע ראש העיר:

  -אפשר להגיד מה שאני רוצה, אני נבחרת ציבור הדר לביא:

  -איש מקצוע שעושה פה ראש העיר:

תסתכל לי בעיניים, אני נבחרת ציבור אני אגיד מה  הדר לביא:

 שאני חושבת. 

  -אי אפשר להגיד דבר כזה ראש העיר:

  -אני עשיתי מודיעין, ואני עבדתי בממשלה הדר לביא:

 שהנתונים לא נכונים.  ראש העיר:

  -אני יודעת איך אפשר הדר לביא:

 אבל אי אפשר להגיד.  ראש העיר:

 להציג נתונים כמו שרוצים.  הדר לביא:

  -אבל להגיד דבר כזה ראש העיר:

 אפשר ואפשר.  הדר לביא:

  -שהוא לא אמת, שהוא לא אמת ראש העיר:

 אתה מרצה לי על לא להגיד אמת?  הדר לביא:

 אבל עוד פעם, את אומרת דברי לא אמת.  ראש העיר:

 לא אמת.  אני אומרת דברי הדר לביא:

  -המנכ"ל אומר, ואת אומרת הנתונים לא נכונים ראש העיר:
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  -כרגע אמרת בפתיחת הישיבה שכל המהלך מתואם הדר לביא:

.  ראש העיר:  זה לא נכון

 עם ועד ההורים. עומד פה ועד ההורים אומר ההיפך.  הדר לביא:

 טוב אוקיי.  ראש העיר:

 ? אתה מרצה לאנשים על אמת לא אמת הדר לביא:

 אוקיי בסדר.  ראש העיר:

  -מי שניצח בבית משפט הדר לביא:

 את צודקת נכון.  ראש העיר:

 מי שהעיף את מינוי המקורבת שלך.  הדר לביא:

 טוב.  ראש העיר:

 או שאתה רוצה תזכורת לכל הציבור הזה.  הדר לביא:

מנכ"ל העירייה לא דובר אמת, שירה לא דוברת,  ראש העיר:

  -הנתונים לא נכונים, אנחנו מעכבים את כולם

 שוב אתה שם, מי דיבר על זה בכלל?  הדר לביא:

חבר'ה אנחנו משקרים אתכם, אנחנו רוצים רק, איך  ראש העיר:

אומרים לפגוע בחינוך ילדינו, באמת נו. להיפך. כן 

 שירה בבקשה. 

  -לסיכומו של עניין, אני ממש אנסה שירה ברף:

אמיר סילבר המניע שלך ידוע, המניע שלך ידוע,  ראש העיר:

עזוב. אנחנו מבינים אתה אינטרסנט, אתה קשור 

 וב. לאופוזיציה עז

כל ההורים אינטרסנטיים, הם אינטרסנטיים לילדים  הדר לביא:

 שלהם. 

.  ראש העיר:  אני הכי אינטרסנט לילדים תאמיני לי, הכי

אתה אינטרסנט כי אתה תלך הביתה, אם תעשה  הדר לביא:

 ..  את.

מיליון ₪ במערכת  175בינתיים אנחנו השקענו  ראש העיר:
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 החינוך. 

ההשקעה בחינוך במשך שנתיים,  אתה הורדת את הדר לביא:

 והעלית אותה רק השנה. 

  -מיליוני ₪ 175אנחנו השקענו  ראש העיר:

אנחנו יודעים את הנתונים, גם אנחנו יודעים את  הדר לביא:

 הנתונים. 

  -מיליוני ₪ 175אנחנו השקענו  ראש העיר:

ינוך שנתיים, העלית אותה הורדת את ההשקעה בח הדר לביא:

  -רק השנה

 במערכת החינוך.  ש העיר:רא

 בתקציב העתידי.  הדר לביא:

בגני ילדים שהיו פה רקובים, בבתי ספר שהיו פה  ראש העיר:

רקובים. עשינו פה פרויקטים שלא עשו בעיר הזאת 

שנים. אמיר סילבר הכול ידוע עזוב, שירה  20

 בבקשה. 

 תודה אני אנסה.  שירה ברף:

.  ראש העיר:  תמשיך, אתה בחוץ לשמחתי

כמו שאמרתי קודם, ואני אדגיש את זה שוב, ככול  שירה ברף:

ים הקצרים יהיו מלאים הם ייפתחו. ילדים שהגנ

 14:00שירצו לסיים את יום הלימודים שלהם בשעה 

ייכנסו לתוך  ואנחנו נרצה לתת להם כמובן מענה, הם 

, וגם 17:00הגן שיהיו בו גם ילדים שיסיימו בשעה 

. חשוב לנו 14:00קבוצה של ילדים שיסיימו בשעה 

חנו נעשה מאוד שגנים כאלה יהיו גנים מעורבים, אנ

מהלך מאוד מאוד מקצועי בכל מה שקשור לשיבוץ 

של הילדים בגנים, כך שכשיהיו ילדים בגני היול"א 

שיסיימו מוקדם, זאת תהיה קבוצה מאוזנת, 
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בגן  ולילדים תהיה את האפשרות לביטחון תזונתי

כגן אחד, כגן ילדים  17:00או  14:00שמסתיים בשעה 

גיד, כדי לתת בכפר סבא. דבר נוסף שאני רוצה לה

להורים שירות טוב יותר, אנחנו הקמנו החל מיום 

ראשון מרכז שירות לחינוך. מרכז השירות לחינוך 

אנשי מקצוע, שבעצם יאפשר  5-הוא מרכז שמאויש ב

לתת מענה טלפוני, מענה שיפגוש את ההורים דרך 

תיאום פגישות וידאו, דרך עבודה מהירה, יעילה 

, ויעשה את כל המהלך ומקצועית עם טפסים מקוונים

הזה, על מנת לתת לכם את כל השירות מרמת 

ההסברה ועד רמת הליווי בכל תהליך הרישום, כל 

השאלות וכו' וכו'. חשוב לנו מאוד שאתם תפגשו 

אותנו, אם לא עם דלת פתוחה בגלל הקורונה, אז בכל 

דרך אחרת שנוכל לראות אתכם, לשמוע אתכם 

רכז השירות לחינוך ולעבוד אתכם בשיתוף פעולה. מ

ערוך ומוכן לקבל פניות רבות. אנחנו הרחבנו את 

שעות הפעילות. שעות הפעילות של המענה הטלפוני 

של שיחות הווידאו ובכלל של המענה לציבור במרכז 

בבוקר עד השעה  08:30-השירות לחינוך, הוא מ

באופן יומיומי. בשלושת השבועות של תקופת  16:00

וע המרכז הזה יעבוד עד פעמים בשב 3הרישום, 

בערב, ובימי שישי של תקופת הרישום  18:00השעה 

בבוקר, שוב במשך  11:00-ל 08:30הוא גם יפעל בין 

 שלושת השבועות של תקופת הרישום. 

גנים  ד"ר אסנת ספורטה: טוב, סטינו קצת מהנושא, אפשר לחזור לנושא 

נקודות קצרות  2-קצרים? אני רוצה להתייחס ל

הגנים הקצרים. נקודה אחת, בעקבות כל בנושא של 
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השינויים שנובעים מהקורונה, הגידול בקבוצת 

 -הבלתי מועסקים, העובדים שיצאו לחל"ת

  )הפרעה מהקהל(

העובדים שיצאו לחל"ת המשבר הכלכלי, אני חושבת  ד"ר אסנת ספורטה:

שזה לא יהיה הזוי לצפוי, יכול להיות אני לא יודעת, 

שיהיה גידול בצורך לגנים קצרים. אבל יכול להיות 

אז היה מעניין אותי לראות סקר בנושא בקרב 

ההורים. שוב אני אומרת זה משהו שאני חושבת 

שכמו שיש לנו שינוי דרמטי בשוק התעסוקה, אני 

חושבת שגם בצריכה של שירותי חינוך יהיה שינוי. 

וכאן הייתי רוצה שהעירייה תעשה סקר כזה, זה דבר 

 -ניאחד. דבר ש

  )הפרעה מהקהל(

. מהקהל:  צריך לדבר על ההורים..

 -מה שאני אומרת שאני חושבת שיהיה גידול ד"ר אסנת ספורטה:

והעירייה בחרה לא לשוחח איתם ונתנה להם להוציא  מהקהל:

בגני יול"א. זאת אומרת שהנתונים  14:00בשעה 

שפחות הורים רוצים גן קצר, זה לא באמת נכון. 

 הביקוש לגן קצר הוא לא באמת יורד. 

אני מסכימה איתך אני אפילו מחזקת את מה שאת  ד"ר אסנת ספורטה:

אני אומרת  אומרת. אני מחזקת את מה שאת אומרת,

שלא רק שהיו הורים שנכפה עליהם לרשום את הילד 

שלהם ליול"א, ורצו במקור גן קצר, אני מחזקת 

ואומרת שיכול להיות שבגלל שיש לנו הרבה מאוד 

הורים שעובדים מהבית היום, ובעבר לא יכלו 

, יכול 14:00להרשות לעצמם להוציא את הילד בשעה 

ו לכן אני הייתי להיות שהמגמה הזאת תלך ותתחזק, 
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שמחה לראות סקר בנושא. דבר שני, אני רוצה רגע 

להתייחס לוועדת ההיגוי, שאתה ראש העיר יזמת 

והנחת להקים לפני כשנה. מה הערך של אותה ועדת 

אנשי מקצוע, אנשים  20עד  15-היגוי? ישבו שם כ

פגישות של שעה וחצי, הוועדה  4מובילים, במשך 

רור, אחת ההמלצות הוציאה מסמך המלצות מאוד ב

הייתה ממש דיברה על כך, צוות ההיגוי מודע 

לשביעות הרצון הגבוהה של ההורים מהמודל הכפר 

גני יום קצר וגני יום ארוך,  סבאי, שמבדיל בין 

המסגרות  2-וממליץ להמשיך להעדיף קיום נפרד ל

האלו. אדוני ראש העיר, זו הייתה ההמלצה. אחר כך 

מלצות של אותה ועדה. ועדת החינוך אימצה את הה

אז אני חושבת שגם לא לך אין מנדט מוסרי לשנות 

ההחלטות האלו, זאת סוגיה שנייה. וסוגיה  2את 

שלישית זה כן סוגיית הכסף, כי לצערי אני חוששת 

שאין קשר בין הרצון להטיב את החינוך ובין סגירת 

גנים קצרים. ולכן אני רוצה להזכיר לכולנו שתקציב 

מורכב מהכסף שלנו, של התושבים ושל  העירייה הוא

 בעלי העסקים הכפר סבאיים, ואתה נבחרת על ידינו

כדי לנהל את התקציב הזה. אבל וזה אבל משמעותי, 

אנחנו מצפים ממך שתנהל אותו בהתאם לסדרי 

עדיפויות שלנו, גם שלך, אני יודעת שגם לך החינוך 

מאוד מאוד חשוב. אתה הצהרת על זה לא פעם, ואני 

ם מאמינה לך בנושא הזה. ולכן מה שאני אומרת זה ג

שהשיקול הכלכלי לא צריך להיות שיקול מוביל 

בסוגיות חינוכיות, לא שהוא לא אמור להיות שיקול 

בכלל, אבל לא שיקול מוביל, ולכן לסיום, אני קוראת 
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לך לשקול שוב את ההחלטה, לא מאוחר לשנות 

עצת אותה. התקציב עדיין לא הובא להצבעה במו

העיר, גם אם מדובר בהוצאה כספית גבוהה ממה 

שתכננו, אז אני משוכנעת שרוב תושבי העיר יעדיפו 

לקצץ קצת בגינון, קצת באירועים, ולהשקיע יותר 

בחינוך של הילדים שלנו. יש לנו הזדמנות נהדרת 

את הסיסמאות האלו שהחינוך בראש  טלפרו

ה למעשים. משוכנעת שגם קואליציה וגם אופוזיצי

יתנו לך גיבוי מלא. אני בכל אופן מתחייבת לדבר עם 

כל אחד מחברי הקואליציה והאופוזיציה ולשכנע 

אותו לקצץ בדברים אחרים, ולתגבר את החינוך. אני 

 ממש מבקשת ממך לקבל את ההחלטה הנכונה. 

אני מבקש להוסיף כמה מילים. תראו, העירייה פה  עו"ד יוסי סדבון:

מציגה עמדה שלכאורה אין שום בעיה. אין שום בעיה 

ואנחנו רק ממציאים פה דברים, גם ההורים 

שמתנגדים ונמצאים כאן, וגם אנחנו חברי 

האופוזיציה שדרשנו את הדיון הזה. אז אם אין 

בעיה, כל מה שאנחנו מבקשים זה לעשות דיון, ואם 

ל על הצעת ההחלטה שלנו, אני לא חושב תסתכ

שבכלל אפשר לדון ולהחליט אחרת. מדיניות ביטול 

ההפרדה בין גנים קצרים לארוכים תובא לדיון 

בוועדת החינוך, לאחר שמיעת העמדות הצדדים, 

תגבש הוועדה המלצתה לאישור מועצת העיר, וזאת 

עד תום מועד הרישום לגני עירייה. וזה בדיוק לפי 

א המליץ צוות ההיגוי שאתם מיניתם. אז אני מה שהי

לא רואה איפה הבעיה פה. ביקשנו בסך הכול לכבד 

את מה שאתם קבעתם, ולהקים צוות שיבדוק את זה, 
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ויביא את זה לדיון פה, ונקבל החלטה. אם אין בעיה, 

אין בעיה. אבל אם יש בעיה, אז אנחנו צריכים לדעת 

 ממנה. 

 עוד מישהו?  ראש העיר:

 כן.  סער:יעל 

 מי זה כן?  ראש העיר:

 יעל פה.  יעל סער:

 ברכות יעל.  איתי צחר:

ימים  5כמו שכולם יודעים אני השארתי תינוק בן  יעל סער:

 בבית כדי לבוא לפה לדיון. 

 מזל טוב.  ראש העיר:

 כי אני מושקעת הרבה שנים עכשיו בגנים.  יעל סער:

 והנוכחים, מזל טוב יעל. בשם כל חברי המועצה  עו"ד אהוד יובל לוי:

תודה, תודה. אז אני הולכת להיות מושקעת בגנים  יעל סער:

 -בשנה הבאה עולה 1-ו 1פה הרבה שנים, יש לי כבר 

 אני מבטיח לך שתיהני מהם.  ראש העיר:

 אל תבטיח מה שאתה לא יכול לקיים.  הדר לביא:

אז אני בתור נבחרת ציבור כשאני באה לפה, בעצם  יעל סער:

כל החלטה, כל פעם שאנחנו צריכים להרים את ב

שיקולים שכולנו צריכים  3האצבע, אני חושבת שיש 

לקחת בחשבון. אחד זה מה אומר הצוות המקצועי. 

ואני עד עכשיו לא ראיתי, איזה שהוא משהו כתוב 

של צוות מקצועי, שהוא לא ועדת ההיגוי שהייתה 

בתחילת השנה. אני ראיתי שמדברת ראש תחום 

נים החדשה שהצטרפה אלינו, אבל לא ראיתי איזה הג

שהיא המלצה כתובה, איזה שהוא צוות, חוץ ממה 

שבאמת נאמר בינואר, שממליצים להשאיר את 
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המודל כמו שהוא, לא לחבר לנו את הגנים. אז 

מבחינה מקצועית אני לא הצלחתי להבין למה זה 

הדבר הנכון לעשות. הפרמטר השני זה מה אומר 

את מה שאומר הציבור אנחנו רואים פה הציבור. ו

שבאו להגיד לא, הנהגת ההורים שעמדה ואמרה פה, 

אנחנו לא הסכמנו, אנחנו לא קיבלנו את ההצעה 

הזאת. וגם מה שאנחנו רואים במדיה ובעיתונות, 

ואני חושבת שהציבור מדבר יפה. והפרמטר השלישי 

איך שאנחנו תופסים את ההצעה או את זה באמת 

יבורי. ואני בתור אימא לילדה בגן, לא המהלך הצ

מצליחה להבין איך זה נתפס שהילדה החמודה 

שיושבת פה, תשב בצד כשחברים שלה אוכלים. לא 

מבינה, לא מבינה איך הילדה שלי, אני אבוא לקחת 

אותה, והיא תגיד לי: אימא למה החברים שלי 

הולכים מוקדם הביתה. אימא אולי אם אני לא אוכל 

בואי לקחת אותי מוקדם. זה דברים בצהריים ת

שנראים לי תלושים באמת, אני לא מצליחה להבין 

איך אנחנו בתור נבחרי ציבור יכולים להרים את היד 

לדבר הזה. לא מבינה. אז אני כבר הולכת להצביע 

בעד ההצעה שלנו כן. אפשר לבוא ולהגיד החלטנו 

לוותר על היול"א, החלטנו להפוך את זה לבוקר 

, אבל אי אפשר לרקוד על כל החתונות, להגיד וצהרון

, וחלק יאכלו, חלק 13:00-נשאיר את הארוחה ב

יסתכלו, סייעת אחת תהיה סוהרת ותשמור על 

הילדים שיישבו בצד, אני לא מצליחה להבין מה 

קורה, באמת לא מצליחה. אז יהיו גנים קצרים 

שיישארו, אבל הגנים המעורבים, מה, באמת בואו 
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כמו שצריך, יבוא צוות מקצועי, יתנו זה,  נעשה דיון

יש פתרונות, אמרנו כסף של זה לא פונקציה בכפר 

סבא לחינוך. יש פתרונות שאפשר להגיע, לא צריך 

לגרום לילדים לבוא לאימא שלהם בדמעות באמת. 

אז אני אישית לא מצליחה להבין. ואני אשמח, 

הקשבתי למה שגברת ברף אמרה, הקשבתי לכל. אני 

ית לא הצלחתי להשתכנע, ואני מקווה גם איש

 שחבריי לא. 

 תודה. שירה סיימת את הדברים שלך?  ראש העיר:

  -כן, אם תרצה אני אוכל שירה ברף:

לא נתנו לך לסיים נכון? טוב, תראו אני אגיד את מה  ראש העיר:

שאני חושב שנכון להגיד, ואנחנו נסכם את הנושא. 

אחד, אני בכלל לא לוקח את הנושא של החינוך 

מהמשקל הכספי או הכלכלי, זה לא רלוונטי, זה לא 

נכון. כל מי שאומר דבר כזה, פשוט לא מכיר אותי, 

ול לחלוטין. אין ומי שמכיר אותי מבין שזה לא השיק

שום דבר שבאו ואמרו לי בוא תשקיע בחינוך 

ואמרתי: לא להיפך, אני עוד לוחץ את כל המערכת 

להשקיע כמה שיותר במערכת החינוך בכפר סבא. 

 170-אבל יש איזה זילות, כי גם בהשקעה שעשינו ב

מיליוני ₪ בשנתיים האלה, זה נראה כאילו לא נעשה 

ש לו ילד בגני ילדים, כלום, אבל אני מציע למי שי

רואים שגני הילדים נראים קצת אחרת היום, ובתי 

הספר היסודיים נראים אחרת לחלוטין, וחטיבות 

הביניים נראים אחרת לחלוטין, ואני מקווה שגם 

נוכל לבשר גם לתיכונים, כי התיכונים  בעוד שנה 

נמצאים במצב קשה מאוד. השיקול הכלכלי הוא לא 
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ונכון יש מודל וישבה פקטור. דבר שני יש מ ציאות. 

ועדה וחשבה שאפשר לבנות מודל מסוים, המודל הזה 

קרס. ואני אומר את זה עוד פעם, היה פה קיץ מאוד 

  -מאוד קשה, לא נוח ולא טוב שיצר פה פערים

 מה הקשר ראש העיר?  ד"ר אסנת ספורטה:

טוב, מה הקשר, אני מעלה להצבעה חבר'ה תודה  ראש העיר:

  -דרבה. מי בע

  -רפי אפשר להגיד מאיר מנדלוביץ':

 לא, לא, חבר'ה תודה, כן.  ראש העיר:

אפשר להגיד מילה אחת? אני רק רוצה פה, יש פה  מאיר מנדלוביץ':

  -איזה רושם שיש פה...

יש משהו בתרבות דיון, כשראש עיר מדבר צריך  ראש העיר:

לכבד. כי אני חושב שבסופו של דבר, כמו שאמרתי 

תם, אין שום פער בין מה שצביקה יו"ר וכמו שבא

הנהגת ההורים אמר לבין הצוות המקצועי שישב 

וטרח ועבד קשה מאוד, באמת קשה מאוד כדי להביא 

פה את המקסימום המיטבי לילדים, אין שום פער. 

אבל יש פה כנראה משהו אחר, כי כשראש עיר בא 

ומדבר, ורוצה לתת לכם הסבר מאוד מנומס ומנומק 

וכשמנהלת מחלקת גני ילדים מנסה  ומוסבר,

להסביר, ומנכ"ל העירייה מנסה להסביר, נראה לי 

שכאילו יש פה איזה משהו שהוא פשוט לא ברור לי 

 וחבל. כן מאיר בבקשה. 

גנים ד"ר אסנת ספורטה:   -ראש העיר צריך עדיין להסביר איך סגירת 

טוב בסדר אסנת, תודה. את שלך עשית בקדנציה  ראש העיר:

 ת. הזא

 משפרת פדגוגיה.  ד"ר אסנת ספורטה:



  23.12.2020 73   מן המנייןמועצה 

הפדגוגיה היה אצלך בידיים, שכחת. כן בבקשה  ראש העיר:

 מאיר. 

אני רוצה להגיד מילה, כי כואב לי שנתפס כאילו יש  מאיר מנדלוביץ':

פה איזה מחנה שרוצה להרוס לילדים ולהפריע 

לילדים, ומחנה אחד שרוצה להגן עליהם. אז זה לא 

 2גם לומד בגן עירייה, אני אחרי  המצב, הבן שלי

ילדים שכבר סיימו את מערכת הגנים, ובני לומד בגן 

  -ילדים 36עירייה של 

 הכול מוסדר תאמינו לי.  ראש העיר:

ילדים וזו בעיה גדולה, זו בעיה גדולה פדגוגית,  36 מאיר מנדלוביץ':

 וזו בעיה בכל ממד שהוא. 

 )הפרעה מהקהל( 

צדדים, צד אחד דיבר פה צביקה  2אני שומע פה  מאיר מנדלוביץ':

והפער בינו לבין שירה היה קטן עד כדי בלתי אפשרי, 

וכולם פה מציגים את זה כאילו זה סוף הדורות 

ין אנשים שרוצים להתעלל והתעללות בילדים. אז א

בילדים, יש פה אנשים שרוצים לעשות את המערכת 

 יותר טוב. 

 מאיר, מאיר תודה. מנכ"ל העירייה בבקשה.  ראש העיר:

  -מאיר, במיוחד בגלל זה צריך לשתף את ההורים ד קרן גרשון חגואל:"עו

תודה רבה קרן, תודה רבה לכולם, חבר'ה תודה רבה.  ראש העיר:

 תעלה להצבעה בבקשה. 

 רפי ברשותך.  עו"ד אהוד יובל לוי:

 לא, אין ברשותך בבקשה אני מעלה את זה להצבעה.  ראש העיר:

 רפי ברשותך.  עו"ד אהוד יובל לוי:

יובל, מחיאות כפיים בבקשה, כן.  ראש העיר: כן, תגיד גם דברים 

 קדימה. 
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אנחנו צריכים לחזור למצבים שבהם היינו כשיכולנו  עו"ד אהוד יובל לוי:

לשתף את ההורים, אם זה בוועדת שקבענו, בוועדת 

הנהגה, להקשיב לוועד ההורים, לעשות שינויים 

בהסכמה או בהסכמת ועד ההורים, אין מצב שאנחנו 

  -כזה גדול, אין מצב בנתק

יודע כמה שעות ראש העיר:   -אין נתק, אם היית 

 -סליחה, אבל אם תקשיב עו"ד אהוד יובל לוי:

יובל, אם היית יודע כמה שעות ישבו עם הנהגת  ראש העיר:

הורים, אם הייתם יודעים כמה שעות ישבו עם הנהגת 

  -ההורים

 ומה הם אמרו לכם?  הדר לביא:

  -ל גבי שעותשעות ע ראש העיר:

 מה הם אמרו לכם בשעות האלה?  הדר לביא:

  -על גבי שעות, בשיתוף מלא עם כל הנתונים ראש העיר:

 הם אמרו שהם לא מסכימים אתכם.  הדר לביא:

  -ובסופו של דבר ראש העיר:

 זה לא שיתוף.  הדר לביא:

זה נפל על דבר אחד שבאה מנהלת מחלקת גני ילדים,  ראש העיר:

שא הזה זה בלתי אפשרי, כי יש בעיה ואמרה בנו

 חוקית. 

 ועד... גם פה.  הדר לביא:

 זה הכול. אבל בסדר, כן יובל.  ראש העיר:

ברשותך, ברשותך, חברים אם תרשו לנו רגע, אם  עו"ד אהוד יובל לוי:

תרשו לנו רגע, נוריד את הטון של הדיון ברשותך. אני 

 מקבל שכראש מערכת אתה חושב שהשקעת את מירב

המאמצים, שעות של דיונים. הפער בין מה שאתה 

 -מציג שה
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 אין פער.  ראש העיר:

תרשה לי, חברים ביקשתי דקה, אני לא אשעמם  עו"ד אהוד יובל לוי:

אתכם. הפער בין תפיסת ההורים לבין מה שאתה 

מציג, ואתה אומר שאין פער, אבל ברגע שיש לשיטת 

ההורים פער, אז או שיש פער בהסבר, או שיש פער 

  -במי שמציג את זה

 יש פער באגו.  ראש העיר:

לא יכול להיות מצב שמועצת העיר פעם אחר פעם  עו"ד אהוד יובל לוי:

עומדת מול ההורים, ואומרת להם אתם לא מבינים, 

  -נותנים לכם מה שאתם רוצים ואתם...

 לא אמרנו.   ראש העיר:

זה לא עולה על הדעת. אנחנו צריכים לתת שירות,  עו"ד אהוד יובל לוי:

אנחנו מנהלים שירות, וכל מי שמגיע לכאלה פערים 

רים עושה טעות. אני לא יכול היום לעמוד מנגד מההו

ולהגיד להורים שאת גני יול"א אנחנו עשינו ביחד, 

רבותיי אתם טועים. ההורים האלה מבינים טוב 

 מאוד. אם יש בעיה בהסברה ניקח אותה אלינו. 

 זה לא נאמר בשום שלב יובל.  ראש העיר:

רים לא מבינים, אם יש פה אנשים שחושבים שההו עו"ד אהוד יובל לוי:

והם מבינים יותר טוב מה מתאים לילדים שלהם, עם 

 כל הכבוד לא חלקי איתם. 

 טוב, תודה רבה. בבקשה מנכ"ל.  ראש העיר:

 הצבעה?  איתי צחר:

 כן.  ראש העיר:

מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוגשה על ידי שבעת  איתי צחר:

 חברי המועצה? 

 תקריאו בבקשה את ההחלטה.  הדר לביא:
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הצעת ההחלטה: נציג אותה על המסך ונקריא אותה.  איתי צחר:

  -מדיניות ביטול ההפרדה בין גנים קצרים לארוכים

 למה אתם לא עונים?  ד קרן גרשון חגואל:"עו

תובא לדיון בוועדת חינוך לאחר שמיעת עמדות  איתי צחר:

הצדדים, תגבש הוועדה המלצתה לאישור מועצת 

  -העיר

 הכול יהיה בסדר.  ראש העיר:

 וזאת עד תום מועד הרישום לגני העירייה.  איתי צחר:

  )הפרעות מהקהל(

כן בבקשה. תעלה להצבעה בבקשה. יש פתרונות  ראש העיר:

הוא יהיה בגן קצר אבל, טובים מאוד, יהיה בגן קצר, 

 אבל הוא יהיה בגן קצר אני לא מבין מה הבעיה. 

 אז למה אתה סוגר את הקצרים? בשביל מה?  הדר לביא:

 הוא יהיה בגן קצר.  ראש העיר:

 מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוקראה?  איתי צחר:

מה הבעיה?  14:00-אבל הוא בגן קצר, הוא הולך ב ראש העיר:

אבל הוא בגן קצר. אבל הוא בגן קצר. אבל אם הוא 

, אין ארוחת צהריים בגן 14:00-בגן קצר הוא הולך ב

אין ארוחת צהריים, בגן קצר אין  14:00-קצר. אבל ב

נו, אבל תקשיבו מה שירה אמרה,  ארוחת צהריים. 

 . כן בבקשה. לא הקשבתם. אז תדבר איתה אחר כך

 מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוקראה?  איתי צחר:

  -רפי, אתה צריך להבין שהדיון כאן ד קרן גרשון חגואל:"עו

  -יעל, הדר איתי צחר:

  -שנייה, איתי שנייה ד קרן גרשון חגואל:"עו

 קרן.  איתי צחר:

הסיבה שהוא ככה מתעקש על הנושא הזה, איתי  ד קרן גרשון חגואל:"עו
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  -ה שהוא ככה מתעקשהסיב

  -פינחס איתי צחר:

הסיבה שהוא ככה מתעקש על זה, זה כי אחר כך לא  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 תהיה לנו דרך לחזור אחורה. 

 אסנת את בעד?  איתי צחר:

.  ד קרן גרשון חגואל:"עו  וזה חשוב, אתם צריכים להבין

 אני מאוכזבת מאוד.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אוקיי, גם אני מאוכזב.  ראש העיר:

  -ראש העיר אני חושבת ד"ר אסנת ספורטה:

 מאוד.  ראש העיר:

 שיכולת פה לעשות תיקון.  ד"ר אסנת ספורטה:

 מאוד מאוכזב אסנת מאוד.  ראש העיר:

 יכולת לעשות פה תיקון משמעותי.  ד"ר אסנת ספורטה:

 אכזבה גדולה.  ראש העיר:

. תי צחר:אי  אסנת את בעד הצעת ההחלטה? בעד. יוסי

 ברור שכן.  ד"ר אסנת ספורטה:

 -קרן בעד איתי צחר:

 עילאי, אני ממש מבקשת שתתמוך. ברור. ד"ר אסנת ספורטה:

 מי מתנגד להצעת ההחלטה כפי שהוקראה?  איתי צחר:

אני לא יודעת איך בן אדם יכול להחזיק עד שעה  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 בלי לאכול, לא ברור לי.  14:00

 תהילה, את מתנגדת או בעד?  איתי צחר:

נגד, תשימו לב, זה חלקם  הדר לביא: שימו לב לכל מי שמצביע 

 הורים. 

  )הפרעות מהקהל(

 תהילה, עדי מתנגדת להצעת ההחלטה?  איתי צחר:

  חבר'ה תודה רבה. ראש העיר:
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 רגע לא הקראנו.  איתי צחר:

 אורן, עדי, רפי אתה מתנגד להצעת ההחלטה?  איתי צחר:

 תודה רבה, חבר'ה תודה, הישיבה סגורה.  ראש העיר:

 סליחה, לא הסתיימה ההצבעה.  הדר לביא:

.  איתי צחר:  רגע ראש העיר לא הצבענו

לא הסתיימה ההצבעה. אני רוצה לדעת כל אחד מה  הדר לביא:

 מצביע, בבקשה. 

 תעשי הצבעה בבקשה, נו.  ראש העיר:

חברים מי מתנגד להצעת ההחלטה כפי שהוצעה על  איתי צחר:

 ידי שבעת חברי המועצה? 

  -תהילה, אורן, רפי, בבקשה אמיר ראש העיר:

,  איתי צחר: תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר קולמן, איתן, דני

 ראש העיר, עילאי, מאיר, ולירית. 

מרץ אתם מפתיעים, בפעם הקודמת שהייתם  ד קרן גרשון חגואל:"עו

 הצעות לסדר בנושא הזה.  20באופוזיציה היו לכם 

 תודה רבה הישיבה סגורה.  ראש העיר:

 יובל לא התייחסת קודם, אתה בעד?  איתי צחר:

אני בעד קבלת ההצעה של התושבים, ואני חושב שזה  עו"ד אהוד יובל לוי:

 יום מבייש למועצת העיר. 

 תודה רבה הישיבה סגורה.  ראש העיר:
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 ריכוז החלטות 
 

  מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה. –דיון חוזר בהחלטה שנדחתה  .1

 

דיון חוזר בהחלטה עה בנושא דוחים ברוב קולות את הצ :526החלטה מס' 

 .מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה –שנדחתה 

 צביקה, אסנת, יוסי, קרן ויובל. ,יעל, פינחס, הדר -בעד

תהילה, עדי, אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, מאיר  -נגד 

 .ולירית

 

 

 ינוך לגיל הרך. הודעת העירייה על שינוי מהותי במבנה הח .2

 

הודעת העירייה על א שואת ההצעה בנברוב קולות חים דו :626החלטה מס' 

 .שינוי מהותי במבנה החינוך לגיל הרך

 ויובל. אסנת, יוסיפינחס, הדר, קרן, יעל,  -בעד

י, אורן, רפי, אמיר, איתן, דני, ראש העיר, עילאי, מאיר תהילה, עד -נגד 

 .ולירית

 

 




