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ל  : ראש העיר  המניין.  מן  שלא  בישיבה  היועץ  פותחים  פי 

 דקות?    5המשפטי כמה דקות יש להציג את הנושא?  

 לכל חבר מועצה.   יעל סער: 

מועצה   ראש העיר:  חבר  על    5לכל  פה  מדברים  אנחנו  דקות. 

 הנושא הראשון. בבקשה מי מציג אותו?  

צר   הדר לביא:  בעיר.  החינוך  בנושא  ישיבה  הערב  לכנס  ביקשנו 

לשעה   מגיעים  שאנחנו  ול   22:00לי  אחר  בלילה, 

שאנחנו   לי  צר  יותר  אבל  הזה.  החשוב  בנושא  ישיבה 

צריכים לדחוק ולדרוש ולבקש תשובות ולבקש מענה  

החינוך  עושה  בתחום  לא  החינוך  תיק  מחזיק  ועוד   ,

אנחנו   הנושא.  את  לקדם  כדי  שצריך,  מה  את 

משבר   ובנושא  הילדים,  גני  בנושא  היום  פה  נמצאים 

א  העירייה,  לבין  הגנים  הורי  בין  נגיד  האמון  נחנו 

הגנים   הורי  מנציגות  נבקש  ואז  משהו,  בכלליות 

 להציג את הנושא.  

לא    דיון,  מתנהל  יותר  או  פחות  האחרון  בחודש 

באמצעות   הגנים  הורי  בין  אבל  שיח,  זה  כמה  יודעת 

שההורים   והדיווח  העירייה.  לבין  שלהם  ההנהגה 

ואני חושבת שחלקנו פה כחברי מועצה הם   מקבלים, 

לילדי  הורים  פחות  גם  סופרת  אני  בגנים,  קטנים  ם 

יותר   זה    4או  את  מכירים  ואנחנו  פה,  שנמצאים 

כספיים,   בנושאים  הסכמות  אי  על  מדווחים  היטב, 

בנושא של כמה כספים מגיעים חזרה להורים, על אי  

השנה   במהלך  הקייטנה  ימי  כמות  בקביעת  הסכמות 



   28.07.2021 4    המנייןמן מועצה שלא  
הדברים.   נקבעו  שכבר  לאחר  כלומר  הנוכחית, 

ליל  מענה  באוגוסט,  בהיעדר  המיוחד  החינוך  די 

לפי   עבורם  מיטבי  מענה  קודמות,  לשנים  בניגוד 

 בקשתם.  

לסייעת    שזכאים  ילדים  אלרגיים,  לילדים  ובמענה 

אני   באוגוסט.  אותה  מקבלים  ולא  השנה  כל  משלבת 

את   להציג  הילדים  הורי  להנהגת  אשמח  אני  אתן, 

שזה   חושבת  אני  כי  אותם,  רואים  שהם  כפי  הדברים 

 צורה טובה את הציבור.  מייצג ב 

העיר   ההורים:   צביקה נציג  ראש  סגני  העיר  ראש  כבוד  לכולם,  טוב  ערב 

מצד   חינוך.  אגף  חברי  נחמדים,  עיר  מועצת  חברי 

אך   הדיבור,  זכות  את  לי  שנתתם  רבה  תודה  אחד 

פה   לעמוד  צריך  שאני  מכך  מצער  דבר  אין  שני  מצד 

ההורים.   טיעוני  את  ולשטוח  במליאה  שוב  מולכם 

בבקשה  כו  מפורטים  הם  הטיעונים,  את  מכירים  לכם 

הם   בפייסבוק,  אצלנו  הופיעו  הם  זו,  דחופה  לישיבה 

ישבנו   אף  רובכם  ועם  לחלקכם,  במיילים  נכתבו 

 אישית ונפגשנו בפגישות בנושא.  

מן הכלל שמתם במערכת הבחירות    יוצא  כולכם ללא 

העדיפויות   סדר  בראש  ההורים  ואת  החינוך  את 

ז  ולמרות  עכשיו  שלכם,  לכאן  להגיע  נאלצתי  את 

בשנה   התחלפו  בכירים  עירייה  עובדי  מעט  לא  שוב. 

וייתכן   העירייה.  מנכ"ל  גם  החינוך,  באגף  האחרונה 

 שלכן הגענו לאן שהגענו היום.  

את    מכירים  ולא  הכירו  לא  החדשים  המקצוע  אנשי 

הנהגת   מול  העירייה  של  והפרסומים  הסיכומים 

וקיבלו  בעמדתם  התבצרו  הפרסומים    הגנים.  את 
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מאחרים.   התעלמות  תוך  להם  אנחנו  ל שנוחים  כן 

ינחה   בעיר  פה  והריבון  הנבחר  הדרג  שאתם  כדי  כאן 

אחריותכם   זוהי  סיכומים.  באותם  לעמוד  אותם 

מעבר   בכם.  בחר  הציבור  כי  אחריותם,  משזו  יותר 

יותר,   אף  חשובים  נושאים  עוד  יש  לצערנו  זה  לנושא 

טעויות   נפלו  אוגוסט  ילדי  בקייטנות  מהותיות, 

גם   כמו  נזנחו  המיוחד  בחינוך  ההתפתחותי  העיכוב 

 הילדים עם האלרגיות הקשות.  

למשך    ישולב  מיוחד  חינוך  מגן  שילד  ייתכן  לא 

בסביבה   מכיר,  שהוא  ילדים  עם  באוגוסט  שבועיים 

כמות   עם  מכיר,  לא  שהוא  צוות  עם  מכיר  לא  שהוא 

מכיר.   שהוא  מהנורמה  וכמה  כמה  פי  גבוהה  ילדים 

לא   בבית  להישאר  לעצמם  להרשות  שיכלו  ההורים 

בין   לבחור  צריכים  היו  שלא  אלו  לקייטנה.    2נרשמו 

הילדים   נשימה  באותה  אפשריות.  בלתי  חלופות  

יומיומית    ם האלרגיי  חיים  סכנת  בין  לבחור  צריכים 

הכשרה   ללא  וסייעות  מכירים,  לא  שהם  צוות  עם 

מלווה,   אישית  סייעת  ללא  אומר  שזה  מתאימה, 

אנו  לע  בנוסף  זו.  קשה  בשנה  ארוך  חופש  ומת 

שתתחיל   מנת  על  הבאה  השנה  את  להכין  צריכים 

לאור   מתעכב  זה  נושא  אך  ביותר,  הטובה  בצורה 

הסתיימה.   עתה  שזה  מהשנה,  הפתוחים  הנושאים 

חשבון   על  הוראה  הינה  הדחייה  כי  מקווים  אנו 

 הילדים, כאמצעי לחץ עלינו להתקפל.  

ל   שאנחנו  מודיעים  העירייה  אנחנו  רק  לא  נתקפל.  א 

קשה,   שנה  עברה  ההורים  עלינו  גם  קשה,  שנה  עברה 

כל   על  נלחם  אנו  ילדינו.  מכל  לנו  היקר  על  במיוחד 
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שקל שחייבים להורים לפי סיכומי העבר, ואנו נלחם  

ילדי   השנה,  עוד  בתקווה  הבאות  שבשנים  כדי  ונייצג 

תנאים   יקבלו  האלרגניים  והילדים  המיוחד  החינוך 

פה  ראויים   אנחנו  עכשיו.  כבר  אוגוסט  בקייטנות 

או   צעקנו  את  פספסתם  בטעות  אם  שגם  לוודא  כדי 

הנושא   את  מכירים  לא  אתם  או  אותנו,  שמעתם  לא 

נמשיך   ואנו  יותר,  זאת  לומר  תוכלו  לא  לעומק, 

העומדים   האמצעים  בכל  ההורים  למען  להילחם 

 לרשותנו. תודה.  

 תודה ליו"ר הנהגת הורי הגנים.   הדר לביא: 

 מישהו נוסף, כן?   ראש העיר: 

מחליטים   הדר לביא:  שאנחנו  מה  להגיד,  יש  אם  מוזמנים 

של   ההתחייבות  את  לכבד  זה  הראשונה,  בהצעה 

באופן   לא להפר אותן  הגנים,  הורי  ועד  מול  העירייה 

הורי   מול  דיון  וללא  מראש  הודעה  ללא  צדדי  חד 

 הגנים.  

 מישהו נוסף?   ראש העיר: 

ה  יעל סער:  בסעיף  יש  כן,  ספציפי,  באופן  התייחסו  לא  זה 

מי שנמצא   בבית,  שצופה  מי  יודעת  לא  אני  מחלוקת, 

מסלול   בעצם  לנו  יש  אותה,  מכירים  כולם  אם  פה 

יול"א, שזה ראשי תיבות של   מיוחד פה בעיר שנקרא 

יש   שונות  בערים  כאשר  ארוך,  לימודים  יום 

ניצנים,    מסלולים  למשל  שנקרא  מסלול  שונים, 

אין   אצלנו  מסלול  כאשר  בעצם  לנו  יש  וצהרון,  גן 

כל   חפיפה.  שעות  עם  ארוך,  לימודים  יום  של  אחד 

אותה   במסגרת  אותו,  מכיר  בעיר  פה  צעיר  הורה 

ועד   עם  סיכום  נעשה  בעבר  יול"א,  ששמה  מסגרת 
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על   העירייה  הנהגת  מתוך  קייטנה    17ההורים  ימי 

סוכות,   חג  את  כוללים  האלה  שהימים  בשנה. 

וכו  מפסח,  חלק  שבהם  וכוללים  שונים,  ימים  ללים 

אחר   עד  מהבוקר  בגן  נמצאים  הילדים  בעצם 

משלמים   שאנחנו  ימים  בעצם  והם  כרגיל,  הצהריים 

 עליהם במסגרת ההסדר הכולל.  

שנעשתה    ההתחשבנות  כל  עם  עכשיו  השנה,  פתאום 

נציגי   ידי  על  צדדי  חד  באופן  הוחלט  לאחרונה, 

יותר   שאין  ההורים,  נציגי  לדברי  מים  י   17העירייה, 

יודעת  14יש   לא  אני  מבינה,  לא  אישית  אני  למה?   .

יש   כאשר  דעתנו,  את  ונשנה  נבוא  שאנחנו  למה 

ההצעה   במסגרת  פה  בעצם  אז  מולנו.  כתוב  סיכום 

לעמוד בהתחייבויות.   זה  הזאת, מה שאנחנו מציעים 

בשנה   יהיה  פרוטוקול  עליו  שכתוב  נייר  נחתם  שאם 

יהיו    17 בשנה,  קייטנה  ה   17ימים  צעה  ימים. 

 פשוטה.  

ובעצם    בנו  ולחזור  לבוא  צריכים  לא  אנחנו  כן,  כמו 

העירייה   בין  שקיים  האמון  את  יותר  עוד  לשבור 

הם   ההורים  דבר  של  בסופו  הילדים.  גני  הורי  לבין 

הם מקבלים   שירות,  להם  נותנים  גם לקוחות. אנחנו 

חוויה   זו  ילדים  בגן  הורה  להיות  מאיתנו.  שירות 

והיא   כלכלית,  גם  רגשית.  שהיא  שהיא  חוויה  גם 

שלו   הילד  את  ומשאיר  בא  הורה  יום  של  בסופו 

בידי   היום  רוב  למשך  ולמעשה  מבוטלות,  לא  לשעות 

בו   לתת  צריך  הוא  עליו,  לסמוך  צריך  שהוא  גורם 

תכנים   יקבל  שהילד  חינוכית,  מבחינה  גם  אמון, 

לו,   לו, גם שהוא יקבל תזונה שמתאימה  שמתאימים 
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שמת  ערכים  יקבל  שהוא  בעצם  גם  זה  וכל  לו.  אימים 

כעירייה   אנחנו  אז  לתת.  העירייה  בתור  חובתנו 

לעמוד   לדעת  צריכים  שירות,  שמספק  וכגוף 

שאנחנו   ערכים  אותם  את  ולהראות  בהתחייבות 

את   להרים  לכולם  מציעים  אנחנו  ולכן  לתת.  רוצים 

 היד בעד.  

 מישהו נוסף?   ראש העיר: 

 המיקרופון?    כן, אני. אפשר לפתוח את  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הוא פתוח, הוא פשוט חלש.   דוברת: 

רבה.   ד"ר אסנת ספורטה:  תודה  בבקשה.  המיקרופון  את  להגביר  אפשר 

סוגיות,   כמה  ציין  הילדים  גני  הנהגת  יו"ר  בעצם 

שקשורות   סוגיות  בין  להפריד  רגע  רוצה  ואני 

סוגיות   בהתחייבויות,  ועמידה  להתחייבויות 

לשותפו  לשקיפות,  לכסף,  הסוגיות  שקשורות  ת. 

להניח   רגע  רוצה  אני  אבל  מאוד,  חשובות  האלו 

על   אין  זום  רגע  לשים  ולהתייחס  בצד,    2אותם 

מחויבות,   של  עניין  רק  לא  הם  שמבחינתי  סוגיות, 

בצורה   מהותיות  הן   , וכו'  ' וכו בהבטחות  עמידה 

זו   הראשונה  והסוגיה  חשובה,  יותר  הרבה  הרבה 

המיו  החינוך  לילדי  הקייטנות  של  חד,  הסוגיה 

רוצה   אני  האלרגנים.  הילדים  זה  מביניהם  והשנייה 

 להסביר.  

בכיתות    מיוחד,  חינוך  ילדים שלומדים במסגרות של 

של   בגן  בערך  לומדים  מיוחד,  חינוך  ילדים    8של 

כ  יש  הרגילים  שבגנים  בעוד  השנה,  כל  ,  33-לאורך 

כפר    35 שעיריית  הפתרון  או  הסידור  ובעצם  ילדים. 

אתם  זה  להם,  נתנה  ליהנות    סבא  יכולים 
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של   קייטנות  לכם  יהיו  לא  אבל    8מהקייטנות, 

בואו   אלא  השנה,  כל  לאורך  לכם  שיש  כמו  ילדים, 

של   בקייטנות  אלו    35תשתלבו  להבין  צריך  ילדים. 

שלהם   והצורך  שלהם,  הזכאות  הוכרה  שאם  ילדים 

או זה שאנחנו   במסגרת הקטנה, הבקשה או הדרישה 

של   מקייטנה  ליהנות  אותם  ילדים,    35מאלצים 

לא   הם  עבורם,  רלוונטי  לא  הוא  התלמידים  מספר 

שבאותה   העובדה  כזאת.  במסגרת  להסתדר  יכולים 

פגיעה   מכירים,  שהם  הצוות  לא  הוא  הצוות  מסגרת 

 בהם.  

הילדים,    עם  מוקדמת  היכרות  להם  שאין  העובדה 

התעללות,   על  פה  מדברים  אנחנו  בהם.  פגיעה  היא 

ומתכון לרג  נזק,  יצירת  כל אחד  ברמה של  רסיה אצל 

בזה   לרש  לעג  כאן  יש  ולכן  האלו.  מהילדים  ואחד 

לקייטנות.   תצטרפו  בואו  להם  אומרים  שאנחנו 

שלהם,   ההורים  ואת  אותם  מדירים  אנחנו  בפועל 

את   נבין  שאנחנו  וחשוב  העירונית.  המסגרת  מתוך 

האלרגניות.   הסעות  של  נושא  זה  שני  נושא  זה. 

כן  ומוות.  חיים  של  בשאלה  פה  זו  מדובר  אוקיי?   .

שהמציאות   חושבת  אני  מוות.  או  חיים  של  שאלה 

שילדים   פעם,  ועוד  פעם  לנו  הזכירה  האחרונה  בשנה 

של   שונות  רמות  יש  כולם,  לא  חלקם  אלרגניים, 

חיים   של  בסכנה  נמצאים  מהם  חלק  אבל  רגישות, 

הם   אליהם  שבעצם  לחומרים  חשופים  כשהם  ומוות, 

 רגישים.  

ל   כזכאי  הוכר  ילד  אם  שמלווה  ולכן  צמודה  סייעת 

חודשים, ביולי אוגוסט האלרגיה לא יוצאת    10אותו  
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הסיוע   את  לקבל  צריכים  האלו  הילדים  לחופשה, 

שמשרד   לזה  נוסף  עכשיו  השנה.  לאורך  גם  הזה 

טועה,   אני  אם  אותי  ותקנו  ידיעתי,  למיטב  החינוך 

כל   לאורך  שנתית  במשכורת  הסייעות  את  מתקצב 

יוצ  לא  האלו  הסייעות  או  השנה.  לחל"ת  אות 

 מפסיקים לשלם להם ביולי אוגוסט.  

 מישהו מתקתק על מיקרופון שלו.   יעל סער: 

הקייטנה,   ד"ר אסנת ספורטה:  בתקופת  שגם  הראוי  מן  אז  יעל.  תודה 

לו.   זכאים  שהם  הסיוע  את  יקבלו  האלו  הילדים 

אילו   אומרת,  אני  שוב  דעתי    2עכשיו  שלפי  נקודות 

ב  אחרת  בספרה  נמצאות  אחר    LEVEL-הם 

של   שלכסף  לי  תסלח  וצביקה  מהסוגיות, 

הכול   השיבוצים,  של  השקיפות  של  ההתחייבות 

יש   אבל  מי    2חשוב,  שגם  חושבת  שאני  דברים 

שמבחינה   מצפה  אני  האחרות,  לסוגיות  שמתנגד 

אמירה   כאן  להגיד  שלנו  האחריות  ערכית  מוסרית 

נחרצת חד משמעית, כולנו מחויבים מתחייבים לתת  

 דים האלו. תודה.  את המענה ליל 

הצוות   ראש העיר:  של  תשובות  אוקיי,  נוסף?  מישהו  תודה, 

אסנת.   זה  אחרי  מנכ"ל,  עם  נתחיל  כן.  המקצועי, 

הנושאים   כל  על  שאלתם  אתם  הסדר,  בשביל  רק  אני 

   -ביחד 

 לא, לא, אסנת הקדימה את המאוחר.   יעל סער: 

לסעיף   ראש העיר:  ברשותכם  נתייחס  אנחנו  נושא    1הקדימה, 

סעיף  הכ  על  כבר  דיברה  אסנת  כך,  ואחר  ,  3ספי, 

בסעיף   רק  עדיין  יכולים  1אנחנו  אתם  איך  אז   .
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לסעיף   כל  קודם  נענה  בואו  זה,  את  גזבר  1לעשות   ,

  .  בבקשה. לפי הסדר, התחייבות שלטונית, כן

 רגע, סליחה אני ברשותך, בסדר?   יובל בודניצקי: 

 אוקיי, מנכ"ל.   ראש העיר: 

בסעיף  דבר   יובל בודניצקי:  הטוב  הסדר  למען  למכתב    4ראשון 

שלכם לכינוס הישיבה שלא מן המניין, אז אני רוצה  

הורי   ועד  במכתב.  שכתבתם  כמו  לא  אותו.  לתקן 

בתהליך   הדרך  כל  לאורך  שותפים  היו  הגנים 

ליום   עד  בתהליך  נוכח  היה  הוועד  נציג  השיבוצים. 

ב  שזה  הוועד,  7.7.21-הפרסום,  יו"ר  בקשת  פי  ועל   .

נתוני  ביום   כל  את  המכיל  קובץ  אליו  נשלח  חמישי 

העירייה.   באתר  פורסמו  גם  השיבוץ  נתוני  השיבוץ 

הורים שהיו מעוניינים בהגשת ערעור, עשו גם באתר  

אחרות.   בדרכים  וגם  באגף  וגם  במייל  גם  הרישום 

ביולי   השלטונית.  ההתחייבות  לגבי    2019עכשיו 

בשנת   סליחה,  בכתב,  התחייבה  סבא  כפר  עיריית 

קורונה,  ת  משבר  עקב  פעילות  הפסקות  בשל  שפ"א 

בכל   הילדים  גני  את  להפעיל  לעירייה  התאפשר  לא 

גבתה    17 והעירייה  הואיל  זו.  לשנה  החופשה  ימי 

עבור   צורך    14מראש  היה  לא  בלבד,  חופשה  ימי 

הקייטנה   לעלות  באשר  ההורים.  לידי  כספים  להשיב 

מיולי   הסיכום  כי  לשנת  2019נשיב  ביחס  חל   ,

שחולקה  הלימו  בחוברת  ולראייה  בלבד.  התש"פ  דים 

נרשם   תשפ"א,  הלימודים  שנת  לקראת  להורים 

של   לסך  עד  תהיה  הקייטנה  עלות  כי  מפורש  באופן 

הצליחה    1,975 אף  שהרשות  כך  יולי.  חודש  עבור   ₪

להוזיל את העלויות. את רוצה להוסיף משהו אסנת?  
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 צביקה?  

 גזבר?   ראש העיר: 

שאמ  צביקה דוידי:  לי  הדברים  אין  עצמם,  בעד  מדברים  המנכ"ל  ר 

 מה להוסיף.  

 תודה רבה. אוקיי, נעלה את זה להצבעה.   ראש העיר: 

אומר   הדר לביא:  אתה  מנכ"ל,  אומר  אתה  מה  להבין  כלומר 

ל  אחת    17-ההתחייבות  לשנה  הייתה  חופשה  ימי 

 בלבד, שעברה כבר.  

 קיבלתם הסבר.   ראש העיר: 

 .  אני מוודאת שהבנתי נכון  הדר לביא: 

 לא הבנו את ההסבר.   יעל סער: 

 קיבלתם הסבר.   ראש העיר: 

אתה   הדר לביא:  נכון.  שאמרתי  מה  אם  להבין  מבקשת  אני 

ניתנה   הגנים  להורי  שניתנה  שההתחייבות  אומר 

שכבר    17עבור   בלבד  אחת  לשנה  תקפה  והיא  ימים, 

 עברה. מייצג את המציאות?  

 קיבלתם הסבר.   ראש העיר: 

 לא מבינה.    תגיד, אני  הדר לביא: 

 מהצוות המקצועי.   ראש העיר: 

 זו שאלה של כן ולא.   יעל סער: 

 זו שאלה מורכבת?   הדר לביא: 

 קיבלת ההסבר.   ראש העיר: 

 ההסבר לא מובן.   הדר לביא: 

   -הביטוי  יובל בודניצקי: 

 אז תקבלו הסבר נוסף.   ראש העיר: 

   -יש בעיה  הדר לביא: 

   -להם בעברית אחרי שהמנכ"ל, הגזבר תסביר   ראש העיר: 
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 הביטוי התחייבות שלטונית לא מתאים בכלל.   יובל בודניצקי: 

 מנכ"ל העירייה, הגזבר תסביר להם בבקשה.   ראש העיר: 

 אוקיי, אז למה אתה מתכוון, אין צורך.   הדר לביא: 

 בשפתו הכלכלית, כן.   ראש העיר: 

   -אין צורך להסביר כלכלית. יובל  הדר לביא: 

 זבר.  בבקשה, כן ג  ראש העיר: 

   -המילה התחייבות שלטונית לא רלוונטית  הדר לביא: 

 חבר'ה, הכול טוב.   ראש העיר: 

   -בהמשך לבקשת ראש העיר  צביקה דוידי: 

העירייה   ראש העיר:  גזבר  כן,  שוב.  יסביר  הגזבר  אז  מובן,  לא 

 בבקשה.  

 למה אתה מבזר את הנושא?   הדר לביא: 

 מה אני?   ראש העיר: 

את   הדר לביא:  מבזר  לא  אתה  לנושא  אותו  מסיט  אתה  הנושא, 

 רלוונטי.  

 מה אני? לא הבנתי, אני לא שומע אותך טוב סליחה.   ראש העיר: 

 אתה מבזר את הנושא.   הדר לביא: 

 מבזר את הנושא?   ראש העיר: 

 אנחנו לא צריכים הסברים.   הדר לביא: 

וגם שהציבור   ראש העיר:  רוצה רק שתבינו  יש אנשי מקצוע. אני 

הנושאי  לא  יבין.  זה  מורכבים,  מאוד  הם  פה  ם 

   -ביזור, יש פה 

 שאלנו שאלה של כן ולא.   הדר לביא: 

 יש פה שורה של אנשי מקצוע שמטפלים בכל.   ראש העיר: 

.. בנושא הזה.   הדר לביא:   לא צריך את.

תראי   ראש העיר:  לכם.  להשיב  מחכים  מהבוקר  פה  כולם  אבל 

החברה   ומנכ"לית  החינוך,  אגף  מנהלת  פה  יושבת 
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הילדים,  לת  גני  מחלקת  מנהלת  פה  ויושבת  רבות, 

וכולם   העירייה,  ומנכ"ל  המשפטי,  והיועץ  והגזבר, 

 רוצים להשיב לכם תשובה.  

 אתם לא נותנים להם להשיב. שאלנו כן או לא.   הדר לביא: 

 אז שיענו כן או לא.   יעל סער: 

   -אני מצטער אני פשוט לא מבין, אני כנראה  ראש העיר: 

שאל  הדר לביא:  ענית  לא  אתה  יובל,  את  שאלנו  אותך,  נו 

 במקומו.  

העירייה.   ראש העיר:  מנכ"ל  הוא  שם,  לו  יש  יובל,  לא  לא, 

 בבקשה מנכ"ל העירייה.  

 מנכ"ל העירייה.   הדר לביא: 

 בדיוק.   ראש העיר: 

 חברי מועצה לא מבינים, ואתם נותנים כבוד לכולם.   הדר לביא: 

ייה תשיב להם, אני  מנכ"ל העירייה, כן. מנכ"ל העיר  ראש העיר: 

 מעלה להצבעה.  

 לחדד את השאלה.   יעל סער: 

 עוד פעם.   יובל בודניצקי: 

 שוב פעם, תחזור, תגיד שוב פעם כן.   ראש העיר: 

 סליחה?   יובל בודניצקי: 

 כן, כן.   ראש העיר: 

לא   יובל בודניצקי:  הוא  שלטונית,  התחייבות  הביטוי  אומר  אני 

תאם   אז  שנעשה  הסיכום  בכלל.  רוח  מתאים  את 

 הדברים שהיה אז.  

אם   הדר לביא:  שאלתי  שלטונית.  התחייבות  על  דיברתי  לא  אני 

ל  הוא  שהיה,  אומר  שאתה  כפי  הסיכום  או  -ההסכם 

זו    17 ימים, הוא היה תקף לשנה והוא כבר לא תקף. 

 הסיטואציה?  



   28.07.2021 15    המנייןמן מועצה שלא  
 -מדובר בסיכום  יובל בודניצקי: 

 אני רוצה להרחיב ברשותכם.   צביקה דוידי: 

 כן, גזבר העירייה ייתן תשובה בבקשה.   ראש העיר: 

 ממה אתם מתחמקים? זו שאלה ברורה.   הדר לביא: 

את   צביקה דוידי:  פה  יש  שוב.  אסביר  אני  המנכ"ל  שאמר  הדברים 

אליו   מתייחסים  שאתם  שהפרוטוקול  תשפ"א,  שנת 

נכונות   הייתה  תשפ"א  בשנת  זו.  לשנה  התייחס 

של   נוהג  אותו  את  ל   17להמשיך  זה  אבל  א  ימים, 

של   לרמה  עד  כספים  הוחזרו  ולכן  יום.    14התאפשר. 

 זה הפער בין שנת תש"פ לתשפ"א.  

הבנתי. אז אני מבינה ואתם לא צריכים להגיב, אלא   הדר לביא: 

הגנים   להורי  היו  תשפ"א  שנת  שעד  רוצים.  אתם  אם 

לא    17 ותשפ"ב  תשפ"א  משנת  והחל  חופשה,  ימי 

 ימי חופשה.    17בהכרח יהיו  

 לא, לא.   צביקה דוידי: 

מכיוון שחברת המועצה הדר לביא היא מבינה ואתם   ראש העיר: 

אני מבקש   מגיבים.  לא  להגיב, אז אנחנו  צריכים  לא 

 להעלות את זה להצבעה, בבקשה.  

מה   הדר לביא:  מאחורי  תעמוד  האלה.  ההתחמקויות  על  חבל 

 שאתה אומר.  

   -אנחנו עומדים. כן, אני מעלה את הצעת ההחלטה  ראש העיר: 

 אתה לא, אתה מפר הסכמים.   ר לביא: הד 

   -מי בעד הצעת ההחלטה  ראש העיר: 

 מפר הסכמים ומתחמק.   הדר לביא: 

מזלזלת   ראש העיר:  פשוט  את  עזבי  החלטה,  הצעת  בעד  מי 

 באנשי המקצוע, וזה לא מכבד אף אחד.  

 נציגי ההורים מעוניינים להגיב גם.   יעל סער: 
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פשו  ראש העיר:  שאתם  חושב  אני  לא,  באנשי  לא,  מזלזלים  ט 

 המקצוע.  

 כולם מזלזלים, אתם מזלזלים בהורים.   הדר לביא: 

   -אוקיי בבקשה, אנחנו לא מזלזלים  ראש העיר: 

.   הדר לביא:  .  משנים הסכמים תוך כדי.

   -אני לא חושב שאפשר להגיד על מערכת  ראש העיר: 

 לא, זה מה שההורים חושבים. אני אימא במערכת.   הדר לביא: 

 אני לא חושב שאפשר להגיד שמזלזלים בהורים.   ראש העיר: 

   -באמת? לשנות הסכמים תוך כדי  הדר לביא: 

   -סליחה, צביקה עם כל הכבוד  ראש העיר: 

נוח לך שהוא ידבר הוא לא ידבר.   הדר לביא:   כשלא 

שמערכות   ראש העיר:  חושב  אני  להיפך.  בהורים,  מזלזלים  לא 

ההורי  ועד  ועם  פה  הורים  הנהגות  עם  הם  היחסים  ם 

 יחסי עבודה מצוינים מאוד.  

 הם שוקלים לתבוע את העירייה.   הדר לביא: 

   -לעיתים לא הכול מסתדר  ראש העיר: 

 זה לא נעשה אף פעם.   הדר לביא: 

מאוד   ראש העיר:  גדול  מאמץ  פה  עושה  המערכת  שרוצים.  כמו 

בשקיפות,   השעון,  סביב  פה  יושבים  כימים,  לילות 

בס  כדי  הערכים  כל  עם  להביא  בשיתוף,  דבר  של  ופו 

רוצה   רק  אני  טובה.  הכי  בצורה  התוצאה  את 

מדינת   האחרונות,  וחצי  שבשנה  לכולנו  להזכיר 

אף   מעניין  לא  זה  פשוטה.  לא  חוויה  חווה  ישראל 

של   הנושא  אבל  חשוב.  לא  באמת  גם  זה  אחד. 

לא   למצבים  להיכנס  למערכות  פה  גרם  הקורונה 

תנאים   שלא  פשוטים, מורכבים מאוד בהתנהלות של 

פה   המקצועי הזה  וכל הצוות  היו מוכרים לאף אחד, 
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שמערכות   כדי  ליאות,  ללא  הזמן  כל  עבודה  עשה 

שאני   נושא  בכל  טובה.  הכי  בצורה  יפעלו  החינוך 

כמובן   ההורים,  לקראת  ולבוא  לקולא  לבוא  יכול 

מנחה   ואני  זה,  את  עושים  אנחנו  הצעירים,  ההורים 

בכ  ההורים  לקראת  לבוא  תמיד,  אבל  נושא.  תמיד,  ל 

לא   זולות,  הכי  הם  סבא  בכפר  הקייטנות  סתם  לא 

סתם   לא  טובים,  הכי  המוצרים  את  מקבלים  סתם 

פה   התכנים  וכל  טוב,  הכי  האוכל  הוא  האוכל... 

ברמה הכי גבוהה, אני מזמין את כולם לבחון את זה  

שבאים   ובארץ,  באזור  המקומיות  הרשויות  כל  מול 

ת החינוך  ללמוד מכפר סבא איך מתנהלות פה מערכו 

גני הילדים. אני מציע עוד דבר, שכדאי   ומערכות של 

שהצוות   מוכן  אני  ובאמת  אותו,  לבדוק  מאוד 

טבלאות   הורים  הנהגות  עם  יחד  יכין  המקצועי 

ותראו   באזור.  האחרות  הערים  לכל  השוואה 

יש   ואם  טובים.  הכי  הם  סבא  כפר  של  שהמוצרים 

ת  לפעמים מחלוקת כזו או אחרת, אני סומך על הצוו 

זה   דבר  של  שבסופו  ההורים,  הנהגות  ועל  המקצועי 

הנהגות   בין  שיח  של  עניין  זה  פוליטי,  עניין  לא 

וגם   תמיד,  ואני  המקצועי.  הצוות  לבין  הורים 

כל   לאורך  תמיד  זה,  את  יודעת  הורים  הנהגת 

לטובת   בא  אני  תמיד  האלה,  וחצי  השנתיים 

ההורים, בכל מחלוקת, גם הצוות המקצועי יודע את  

דבר  עמדת  של  בסופו  תמיד  אני  דבר  של  בסופו  י, 

אנשי   של  רוחם  למורת  ההורים  לטובת  מחליט 

 המקצוע.  

 ימי קייטנה.    17אז אתה מחליט שיהיו   יעל סער: 
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   -אז אני מבקש, מכיוון שזמנכם עבר לפי הזה  ראש העיר: 

 למורת רוחם של אנשי המקצוע? לא הבנתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כי   ראש העיר:  כן,  שאנשי  כן,  החלטות  לפעמים  מחליט  אני 

איתם  להם  נוח  לא  לפעמים  הזה,    המקצוע  בעניין 

 שאני בא לטובת הורי הילדים בעיר למורת רוחם.  

גני   ד"ר אסנת ספורטה:  ההורים  שהנהגת  לזה  מודע  אתה  העיר,  ראש 

   -הילדים 

 -אני מודע לכל. אני מעלה להצבעה  ראש העיר: 

 העירייה על אי עמידה בהסכמים.  שוקלת לתבוע את   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מי בעד הצעת החלטה  ראש העיר: 

 ועל פגיעה בחינוך לגיל הרך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  לכבד  מחליטה  סבא  כפר  העיר  מועצת 

   -התחייבויותיה 

 ראש העיר אתה מודע לזה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מי בעד? מעלה להצבעה, בבקשה.   ראש העיר: 

   -אתה מודע לזה שהנהגת ההורים  רטה: ד"ר אסנת ספו 

.   ראש העיר:   מי בעד? אתם לא מצביעים? אוקיי

 פועלת לתבוע את העירייה על פגיעה בגני הילדים?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מי נגד הצעת ההחלטה?   ראש העיר: 

 על הפרת הסכמים?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן חבר'ה הצבעה.   ראש העיר: 

ל  ד"ר אסנת ספורטה:  קצת  מערכת  זה  שיש  שלך  האמירה  עם  מסתדר  א 

 יחסי עבודה מצוינת והכול טוב.  

דלת   ראש העיר:  לה  יש  פתוחה.  דלת  לה  יש  הורים  הנהגת 

   -פתוחה ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות 

 אתם לא עונים להם למיילים.   הדר לביא: 

   -בשקיפות, בשיתוף  ראש העיר: 
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 הנהגת ההורים?  אתה הקשבת למה שאמר יו"ר   ד"ר אסנת ספורטה: 

עיר   ראש העיר:  ומעבר, הלוואי שבכל  מעל  מכל הצוות המקצועי 

 היו מערכות יחסים.  

   -ראש העיר אתה הקשבת לדברים שאמר כאן  ד"ר אסנת ספורטה: 

 הקשבתי לכל קשב רב.   ראש העיר: 

 יו"ר הנהגת ההורים?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הקשבתי קשב רב, צביקה יש לו דלת פתוחה  ראש העיר: 

 זה לא מסתדר עם הדברים שאתה אומר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

גבוהות,   ראש העיר:  הכי  ברמות  אליי  פתוחה  דלת  יש  לצביקה 

 שאתם אפילו לא יכולים לדעת.  

   -המציאות שאתה מצייר שונה לגמרי  ד"ר אסנת ספורטה: 

ממה   ראש העיר:  טובות  יותר  יחסים  מערכות  יש  לכם  אומר  אני 

 שאתם חושבות.  

   -מהמציאות שהנהגת ההורים  אסנת ספורטה: ד"ר  

 אל תנסו להפוך את זה למשהו אחר.   ראש העיר: 

 מעידה עליה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

בעד   ראש העיר:  מי  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  בבקשה  טוב, 

אסנת,   הדר,  יעל,  שהוצגה?  כפי  ההחלטה  הצעת 

איתן,   אמיר,  קובי,  ד"ר  אורן,  עדי,  נגד?  מי  יוסי. 

, ראש העיר, פליאה, עילאי עם המסכה אני  דני הרוש 

ההצעה   תודה.  ומאיר.  זהו,  מרחוק,  אותך  מכיר  לא 

 ירדה.  

 

מס'   התחייבויות    : 362החלטה  בנושא  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  לא 

 שלטוניות. 

 יעל, הדר, אסנת, יוסי.   -בעד 
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 ומאיר.    ן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה עדי, אורן, רפי, אית  -נגד 
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 כן, נושא הבא ילדי החינוך המיוחד, כן מי מציג?   ראש העיר: 

הבא   יעל סער:  הנושא  והציגה,  הקדימה  שאסנת  כפי  אז  נכון, 

נושאים   בעצם  חשוב,  נושא  נושאים    3-ו   2הוא  הם 

באמת   הם  כי  מהות,  נושאי  והם  חשובים  מאוד  שהם 

מאח  להם  קשה  יותר  שקצת  ילדים  על  רים.  מדברים 

או   בעיה,  להם  שיש  ילדים  זה  מיוחד  חינוך  ילדי 

התפתחותית,   שהיא  בעיה  או  מוטורית  שהיא  בעיה 

לקבל   צריכים  הם  שהם,  איזה  להם  נותן  בעצם  וזה 

יותר   קצת  שהוא  שירות  אחרת,  קצת  שהוא  שירות 

ילדים   על  מדובר  באמת  הציגה  שאסנת  כפי  אז  טוב. 

נמוכ  ילדים  כמות  עם  שהיא  במסגרת  ה  שנמצאים 

מיוחדות    8יותר,   סייעות  להם  יש  במסגרת.  ילדים 

בעצם   ליווי,  להם  שנותנות  מיוחדת,  הכשרה  עם 

האתגרים   ולמרות  ולהתפתח.  להתקדם  להם  עוזרות 

למעשה   אותם.  לחצות  להם  עוזרות  הם  להם  שיש 

לתת   לא  החליטה  העירייה  המקצוע  אנשי  או  אנחנו 

במסגרת   או  מסגרת  באותה  באוגוסט  קייטנות  להם 

הציעו  דו  השנה,  במהלך  מקבלים  שהם  לשירות  מה 

כ  של  במסגרות  לקייטנות  להצטרף  ילדים    30-להם 

שלא   צוות  זר,  צוות  עם  בעצם  מיוחדות,  סייעות  בלי 

בעצם   לא. אנחנו  זה  טוב  וראשית שירות  מוכר להם. 

לסבול   שיכולים  ילדים  יש  בהם.  ופוגעים  באים 
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שהייתה   ההתקדמות  בכל  מרגרסיה  מהתדרדרות 

ל  לא  להם  אולי אנחנו  יודעים משהו,  ואתם  אתגרים. 

אתם   אומרים,  אנחנו  אולי  שירות,  להם  לתת  רוצים 

השירות   זה  תצטרפו  בואו  תבואו,  אל  משהו,  יודעים 

לכם   טוב  לא  אם  בואו,  לכם  טוב  זה  אם  לנו,  שיש 

אתגר,   שקיבלו  הורים  זה  האלה  ההורים  אבל  לא. 

האלה.   הילדים  עם  אתגר  שקיבלו  ילדים  וזה 

בעצם  ובמק  אנחנו  אותם,  ונחבק  נבוא  שאנחנו  ום 

זה   את  רואים  לא  ואנחנו  יש.  מה  זה  להם  אומרים 

במיוחד   צריכים  שאנחנו  חושבים  אנחנו  לנכון, 

ולקבוע   ויעד  למטרה  לנו  לשים  להחליט,  להתאמץ, 

רגילים   שהם  כמו  השירות  את  להם  ניתן  שאנחנו 

סדר   באותה  גנים  להם  לפתוח  השנה.  במהלך  לקבל 

מסג  עם    8רת,  גודל  מיוחדות  סייעות  ילדים. 

שאנחנו   כמו  בדיוק  להם  ולדאוג  מיוחדות,  הכשרות 

 דואגים להם כל השנה. זה הכול.  

 מישהו נוסף?   ראש העיר: 

ראש   הדר לביא:  אותך  שומעת  ואני  פה  יושבת  אני  יודע  אתה 

מחלוקת   בעתות  איך  על  מסביר  לטובת  העיר  אתה 

ואיך ההנהגה הייתה שותפה ושק  ועוד  ההורים.  יפות 

הורים   פה  ויושבים  שנזרקות.  מילים  מיני  כל 

אנחנו   פה.  ילדים  יש  ובסוף  ההיפך.  לך  ומסבירים 

יקבלו   לא  שבאוגוסט  מיוחד  חינוך  ילדי  על  מדברים 

לשנים   גם  אולי  יודעת  לא  אני  הזאת,  בשנה  מענה 

את   תוריד  אתה  נגד,  הרי  תצביע  ואתה  עתידיות, 

למצוא  תשקול  לא  ואתה  הזאת,  מענה.    ההחלטה 

ואני באמת מנסה להבין למה. אתה מסתתר מאחורי  
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   -אנשי מקצוע 

שמתייחס   ראש העיר:  מקצועי,  צוות  פה  יש  תשובות.  תקבלי 

 לכל הילדים בכובד ראש באחריות.  

   -אתה מסתתר מאחורי אנשי מקצוע  הדר לביא: 

   -לא מסתתר שום דבר  ראש העיר: 

 בדיוק כפי שאמרתי.   הדר לביא: 

   -דרמות ובלי מילים   בלי  ראש העיר: 

 לא, פשוט מנהיגות.   הדר לביא: 

צוות   ראש העיר:  פה  יש  כלום.  מסתתר  לא  הסתרה,  של  כך  כל 

אישית,   לא  עניינית,  הדברים  את  תשאלי  מקצועי, 

   -עניינית, לא פוליטית 

 מי מדבר אישית?   הדר לביא: 

 עניינית מקצועית.   ראש העיר: 

 אנחנו פה פוליטיקאים.   הדר לביא: 

תשובות   העיר: ראש   תקבלי  תשאלי  לצוות  תקשיבי  אכפתית. 

 טובות תאמיני לי.  

מיוחד   הדר לביא:  חינוך  על  הצעות  פה  שמעלים  מדהים  זה 

   -ואתה חושב שלא אכפתיות 

   -לא, תדברי עניינית  ראש העיר: 

 או פוליטיות.   הדר לביא: 

 מקצועית, תקבלי תשובות מקצועיות.   ראש העיר: 

 אלים שאלות.  אנחנו לא שו  הדר לביא: 

את   ראש העיר:  לכבד  המועצה  לחברי  מאוד  שכדאי  חושב  אני 

ואת   האחריות  ואת  הראש  כובד  ואת  העבודה 

של   רבות  ומאות  המקצוע,  אנשי  של  הרגישות 

עבודתם   את  שעושים  החינוך,  במערכת  עובדים 

תקבלי   השאלות,  את  תשאלי  בבקשה  נאמנה. 
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 תשובות.  

בישיבת   הדר לביא:  פה  נמצאים  ואנחנו  אנחנו  עיר,  מועצת 

שאילתה.   שאלנו  לא  אנחנו  החלטה.  הצעת  מציגים 

בשביל   פה  לא  אנחנו  מדיניות,  הצעת  הצענו  אנחנו 

מעריכים   אנחנו  אותם  המקצוע,  אנשי  עם  פונג  פינג 

 למען הסר ספק.  

   -זה לא פינג פונג. סליחה שאני עוצר אותך  ראש העיר: 

 אתה כל הזמן עוצר.   הדר לביא: 

מודעת    אני  ראש העיר:  מאוד  בצורה  פה  אנחנו  שתשאלי.  רוצה 

שאני   מקומות  בהרבה   .. נכון. הכי  שהכי  מה  דואגים 

לתת   המקצוע  אנשי  את  להביא  בעבר  בהם  עבדתי 

פה   המקצועי  הצוות  טובות.  הכי  התשובות  את  לכם 

מ  לדעתי  השעה    07:00-07:30-נמצא  ועד  בבוקר 

שאלות   תשאלו  תשובות.  לכם  לתת  כדי  הזאת, 

בות. לא תשובות פוליטיות, לא תשובות  ותקבלו תשו 

עיר,   ראש  של  תשובות  לא  מקצוע,  אנשי  לא  של 

שעושה   מי  מפי  שנקרא  מה  מקצוע.  מאנשי  תשובות 

לשאלות,   מצפה  אני  תשאלו  המקצועית.  העבודה  את 

כדי   בסבלות  שלם  ערב  ממתין  שלם  צוות  פה  ויש 

 לענות לכם.  

 עה של ראש העיר.  הדר אני מציעה שנקבל את ההצ  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שנייה, לא, לא, שנייה  הדר לביא: 

   -הדר שניה  ד"ר אסנת ספורטה: 

שלי   הדר לביא:  הדברים  באמצע  אותי  קטע  הוא  אבל  סליחה 

בישיבת   פה  נמצאים  אנחנו  הראשונה.  בפעם  ולא 

מעלים   אנחנו  בה  החינוך,  לנושא  מיוחדת  מועצה 

כך   פה,  נמצא  המקצועי  שהצוות  גמור  בסדר  הצעות. 
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העיר  צ  מועצת  לחברי  מציעים  אנחנו  אבל  ריך. 

בחודש   קייטנות  לייצר  תפעל  העירייה  לקדם, 

יותאמו   אשר  המיוחד  החינוך  לילדי  אוגוסט 

לאוגוסט   לא  החלטה  רלוונטי...  וזה  לצרכיהם. 

המצב   כי  אוגוסט.  חודשי  לכל  אלא  בלבד,  הנוכחי 

על   מדבר  ואתה  הזה,  המענה  להם  שחסר  הוא  עכשיו 

ואתה   לזה.  אכפתיות  זועקים  הם  שותפות.  על  מדבר 

זה. מה אמרת להם? תפנו לצוות   הם דיברו איתך על 

 המקצועי?  

ולהקשיב   ד"ר אסנת ספורטה:  העיר  ראש  הצעת  את  לקבל  מציעה  אני 

שיתנו   דברים  שנשמע  להיות  יכול  המקצועי,  לצוות 

 מענה.  

 תודה אסנת, בבקשה.   ראש העיר: 

הדי  ד"ר אסנת ספורטה:  זכות  את  שאני  ואני  אחרי  שומרת  שלי  בור 

 אשמע את התשובות של הצוות המקצועי.  

הסוגיות   ראש העיר:  כל  את  שתעלו  כל  קודם  מציע  אני  אז 

   -דקות של כל אחד   5-במסגרת ה 

 לא, אבל רוצים להגיב על דברי הצוות.   יעל סער: 

   -לאחר מכן הצוות, בשביל שלא יהיה פינג פונג  ראש העיר: 

הצעת.  לא,   ד"ר אסנת ספורטה:  שאתה  מה  את  לקבל  דווקא  מציעה  אני 

   -בואו נקשיב לצוות המקצועי, אולי זה 

   -אין בעיה, מצוין. קדימה בבקשה  ראש העיר: 

 אולי זה ייתר את השאלות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מכן   ראש העיר:  ולאחר  העירייה  מנכ"ל  יענו,  המקצוע  אנשי 

אני   פעם,  ושוב  תשובות.  לכם  יענה  המקצועי  הצוות 

והכי  או  רגישה,  בצורה הכי אחראית, הכי  זה  את  מר 

העבודה   את  פה  עושים  סבא,  כפר  ילדי  את  מחבקת 
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 הכי טובה שיכולה להיות.  

.   ד"ר אסנת ספורטה:   אין הנחתום מעיד על עיסתו

 בבקשה המנכ"ל.   ראש העיר: 

 בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

קש  ראש העיר:  פה  שעובד  הצוות  על  מעיד  אני  הנחתי,  לא  ה  אני 

שעה   יום  יום  פה  עוברים  שהם  למה  עד  ואני  מאוד, 

 שעה.  

.   ד"ר אסנת ספורטה:   דיברת על עצמך, אמרת אני, אני, אני

את   ראש העיר:  אסנת,  בסדר  אבל  אני,  אומר  שאני  האחרון  אני 

 מכירה אותי לא יומיים.  

 ושכחת שהתפטרו פה כמה צוותים מקצועיים.   הדר לביא: 

 מדתך. בבקשה כן המנכ"ל.  חבל ששינית את ע  ראש העיר: 

 בשנתיים האחרונות.   הדר לביא: 

   -חינוך מיוחד  יובל בודניצקי: 

 אני שמח שהציבור רואה את זה. כן.   ראש העיר: 

מ  יובל בודניצקי:  החינוך  ילדי  משרד  עבור  הלימודים  שנת  את  אריך 

סוף   עד  ההתפתחותי  העיכוב  לילדי  המיוחד,  החינוך 

התקשורתי  ולילדים  יולי.  אמצע  חודש  עד  ים 

פרטית,   קייטנה  הינה  אוגוסט  קייטנת  אוגוסט. 

הינן   משרד החינוך. הסייעות המשלבות  שאינה תחת 

ככול   שנתית  לחופשה  זכאיות  הן  העירייה.  עובדות 

חודש   במהלך  אותה  מנצלות  הן  כן  על  עובדת. 

משרד    אוגוסט  של  הלימודים  שנת  סיום  לאחר 

אוגוסט   חודש  בקייטנת  לשלב  הוחלט  את  החינוך. 

נוספת   סייעת  ולהצמיד  בגנים,  המיוחד  החינוך  ילדי 

לציין   יש  הצורך.  פי  ועל  קטנות  בקבוצות  לפעילות 

הוא   בגנים  המיוחד  החינוך  ילדי  של  והכלה  ששילוב 
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חזקה,   חברה  היא  מכילה  חברה  משמעותי,  ערך 

לציין   חשוב  מכך.  נשכרים  ייצאו  הילדים  ולטעמנו 

כ  בין  משולבים  מהילדים  חלק  ממילא  וכה  כי  ה 

הינו   המהלך  כן  ועל  הללו,  הגנים  של  בצהרונים 

לבחינת   לגננות  פנייה  נעשתה  כן,  כמו  טבעי.  מהלך 

שהן   הסיבה  עקב  סרבו  אילו  אך  בקייטנות,  העסקתן 

לקראת   מצברים  להטעין  מנת  על  לחופשה,  זקוקות 

את   מעביר  שאני  לפני  הבאה.  הלימודים  שנת  פתיחת 

לצי  לי  חשוב  רק  לאסנת,  הדיבור  יכול  רשות  שאני  ין 

כולל   וקשוב,  רצוף  שיח  מקיימים  שאנחנו  להגיד 

שונים,   בהרכבים  ההורים  ועד  צוותי  עם  פגישות 

ומתן   פעולה  שיתוף  של  באמת  המטרה  למען  הכול 

 חינוך ומענה מיטביים.  

 המנכ"ל אני אשמח אם תקרא שוב את התשובה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תודה. אסנת רגע, שנייה, שנייה  ראש העיר: 

שם   ד"ר אסנת ספורטה:  היו  שוב,  ייקרא  הוא  אם  אשמח  אני  שנייה, 

את   שוב  לקרוא  יכול  אתה  הבנתי,  שלא  דברים 

 התשובה.  

 בבקשה אסנת ספורטה.   ראש העיר: 

 תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הכול עוד פעם?   יובל בודניצקי: 

 כן, תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 פעם.  אוקיי. אני אקריא עוד   יובל בודניצקי: 

 תקריא עוד פעם.   ראש העיר: 

ילדי   יובל בודניצקי:  עבור  הלימודים  שנת  את  מאריך  החינוך  משרד 

סוף   עד  ההתפתחותי  העיכוב  לילדי  המיוחד,  החינוך 

אמצע   עד  התקשורתיים  ולילדים  יולי.  חודש 



   28.07.2021 27    המנייןמן מועצה שלא  
קייטנת   קייטנה  חודש  אוגוסט.  הינה  אוגוסט 

הסייעות   החינוך.  משרד  תחת  שאינה  פרטית, 

זכאיות  המשלב  הן  העירייה.  עובדות  הינן  ות 

מנצלות   הן  כן  על  עובדת.  ככול  שנתית  לחופשה 

שנת   סיום  לאחר  אוגוסט  חודש  במהלך  אותה 

לשלב בקייטנת   החינוך. הוחלט  של משרד  הלימודים 

בגנים,   המיוחד  החינוך  ילדי  את  אוגוסט  חודש 

קטנות   בקבוצות  לפעילות  נוספת  סייעת  ולהצמיד 

יש   הצורך.  פי  ילדי  ועל  של  והכלה  ששילוב  לציין 

חברה   משמעותי,  ערך  הוא  בגנים  המיוחד  החינוך 

ייצאו   הילדים  ולטעמנו  חזקה,  חברה  היא  מכילה 

מהילדים   חלק  ממילא  כי  לציין  חשוב  מכך.  נשכרים 

הללו,   הגנים  של  בצהרונים  וכה  כה  בין  משולבים 

נעשתה   כן,  כמו  טבעי.  מהלך  הינו  המהלך  כן  ועל 

לב  לגננות  אילו  פנייה  אך  בקייטנות,  העסקתן  חינת 

מנת   על  לחופשה,  זקוקות  שהן  הסיבה  עקב  סרבו 

הלימודים   שנת  פתיחת  לקראת  מצברים  להטעין 

 הבאה.  

 אסנת חכמון.   ראש העיר: 

   -אני רק אוסיף  אסנת חכמון: 

 מנהלת אגף החינוך.   ראש העיר: 

שרוצות   אסנת חכמון:  לסייעות  וגם  לגננות  גם  פנינו  שמעבר 

לחופשה,  להמשיך   זקוקות  הן  גם  אבל  לעבוד, 

במהלך   חופשה  להן  אין  כי  באוגוסט,  שלהן  לחופשה 

בפסח,   גם  בחנוכה  גם  בחגים  גם  עובדות  הן  השנה. 

הייתה   שעברה  שנה  לחופשה.  הן  גם  זקוקות  הן  אז 

המיוחד,   החינוך  ילדי  של  הזה  בהקשר  חריגה  שנה 
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שגם   קורא  קול  הוציא  החינוך  משרד  שעברה  ששנה 

הר  ולכן  השבוע  קייטנה,  הייתה  אוגוסט  של  אשון 

בשנה   יותר  ארוכה  הייתה  טבעי  באופן  הקייטנה 

בגלל   לזה  בנוסף  ייחודית.  שנה  הייתה  זו  שעברה, 

חופשה,   במינוס  היו  והסייעות  הסגרים  את  שהיו 

לעבוד,   להמשיך  להם  אפשר  המקומי  השלטון 

שעברה   שנה  ולכן  חופשה,  המינוס  את  ולמחוק 

את   לעשות  היה  השנה.  אפשרי  קורה  שלא  מה  זה, 

מתוך   ושיבצנו  ישבנו  שנרשם,  ילד  שכל  אגיד  כן  אני 

נוסף   עזר  כוח  והצמדנו  עוזרים,  איך  לראות  ראייה 

משובצים   הם  מענה.  שייתן  כדי  הצורך  במידת 

ל  גנים מתחת  גנים של    26-בקבוצות של  לא    35גנים, 

בין   גנים  פה.  שנאמר  כמו  כזה  משהו    25-ל   20או 

ש  כך  בגן,  המענה.  ילדים  את  להם  לתת  יהיה  אפשר 

או משהו   ביחד  הורים שביקשו לשים אחים  היו  ואם 

פנייה   כל  אומרת  זאת  המענה.  את  נתנו  כן  גם  כזה, 

שנעשתה טופלה בשיא הרגישות, כדי שנוכל לתת את  

 המענה המתאים.  

חינוך   ד"ר אסנת ספורטה:  בגני  בעיר  לנו  יש  ילדים  כמה  שאלה,  אסנת 

 מיוחד?  

 סך הכול בכל הגנים?   אסנת חכמון: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נתון   אסנת חכמון:  להגיד  רוצה  לא  אני  פה,  בעל  זוכרת  לא  אני 

 שגוי.  

 בערך, לא על הנקודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ילדים.    220בערך   אסנת חכמון: 

 כמה נרשמו לקייטנות?   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 .  27 אסנת חכמון: 

 .  10%ה  את מבינה שז  ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן, אני מבינה.   אסנת חכמון: 

מחוץ    90% ד"ר אסנת ספורטה:  נשארים  המיוחד  החינוך  מילדי 

 -90%לקייטנות, אוקיי?  

 -200-לא, לא, זה לא מדויק, כי מתוך ה  אסנת חכמון: 

 את אמרת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ה  אסנת חכמון:  בתוך  שנייה,  ילדים    220-רגע  ישנם  תלמידים 

שהם  גם,  עד    תקשורתיים  ממשיכים  מלכתחילה 

 אמצע אוגוסט, אז  צריך להוריד אותם.  

 אז תורידי, אז כמה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

בערך   אסנת חכמון:  נשארים    100זה  אנחנו  אומרת,  זאת  ילדים. 

 .  120בערך  

 תקשורתיים?    100 ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן, כן.   אסנת חכמון: 

 אוקיי, אז למה הגענו?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ילדים   120 ת חכמון: אסנ 

זה   ראש העיר:  מה  סליחה,  סליחה,  שנייה,  שנייה,  רגע,  רגע, 

 חקירה צולבת, סליחה.  

 לא, זה דיון סליחה, מה קרה זה דיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לך   ראש העיר:  היה  דיון.  לא  זה  דיון,  לא  זה  להגיד    5לא,  דקות 

 את הדברים שלך.  

 ות.  אני לא באתי להרצ  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יש לצוות, סליחה לא  ראש העיר: 

   -אני באתי לנסות לעזור  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני מרגיש לא בנוח  ראש העיר: 

 באתי לנסות לעזור לילדי החינוך המיוחד.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -לא, אסנת, אסנת, אסנת  ראש העיר: 

 מה קרה זה לא נוח ששואלים שאלות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

עכשי ל  ראש העיר:  פה  לשבת  יכולה  את  חושב    ו א,  אני  שעה.  חצי 

   -שיותר נכון 

   -שעות   7אני מוכנה לשבת גם   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הכול בסדר  ראש העיר: 

   -אם בסוף אנחנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הכול בסדר  ראש העיר: 

 אנחנו נמצא פתרון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני לא מרגיש  ראש העיר: 

 שאני אשן טוב בלילה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני חושב, היא לא עובדת שלך  ראש העיר: 

   -כרגע  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -סליחה, אסנת ספורטה  ראש העיר: 

 כרגע אני לא ישנה טוב בלילה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -היא לא עובדת שלך. היא לא עובדת שלך  ראש העיר: 

   -סוך דקות ראש העיר אני מצפה שגם אתה לא תח  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יש כללים  ראש העיר: 

   -ונשאר פה גם עד הבוקר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יש כללים להתנהלות. היא לא בחקירה צולבת  ראש העיר: 

 גם עד הבוקר אם נצליח למצוא פתרון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 היא לא בחקירה צולבת. היא לא בחקירה צולבת.   ראש העיר: 

 ולבת?  למה חקירה צ  ד"ר אסנת ספורטה: 

סומך   ראש העיר:  אני  לי  תאמיני  עליהם,  סומך  שאני  לי  תאמיני 

 עליהם מאוד.   

 אני מאוד מעריכה דרך אגב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני סומך עליהם.   ראש העיר: 
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 מה קרה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני רוצה  ראש העיר: 

   -מה קרה? יש תשובות כנות  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שום דבר   לא, לא קרה  ראש העיר: 

 אתה לא מצליח להתמודד עם זה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני רק רוצה שתכבדי את הכללים.   ראש העיר: 

 אני מכבדת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 קודם כל את. לא, את לא מכבדת את הכללים.   ראש העיר: 

   -אתה יודע מה, אז אני אומר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -הכללים הם אומרים דבר כזה  ראש העיר: 

   -אני אומר, בנקודה הזאת בסוגיה הזאת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -סליחה אסנת, היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא  ראש העיר: 

 -שניות   60פחות קריטי לי אם אני אדבר   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הסבר נא את הכללים לאסנת ספורטה.   ראש העיר: 

   -דקות   7או   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

   -יותר קריטי לי אם אנחנו ביחד נצליח לממש  סנת ספורטה: ד"ר א 

 הסבר את הכללים לאסנת ספורטה.   ראש העיר: 

משפט   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  כלל  בדרך  מכיל,  חינוך  שאמרת  מה  את 

 שאני אמרתי לך בזמנו.  

מקבלת   ראש העיר:  סבא  בכפר  החינוך  מערכת  לי  תאמיני 

   -שבחים 

מער  ד"ר אסנת ספורטה:  חינוך  אוקיי,  מערכת  היא  מכילה  חינוך  כת 

 חזקה.  

   -מכל המדינה, מכל מקום אפשרי  ראש העיר: 

ניישם את זה.   ד"ר אסנת ספורטה:   אז בואו 

   -תבואי למחוז של משרד החינוך  ראש העיר: 
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ניישם את זה.   ד"ר אסנת ספורטה:   בואו 

 ותשמעי מה אומרים על מערכת החינוך בכפר סבא.   ראש העיר: 

 מה קרה?   ורטה: ד"ר אסנת ספ 

 צאי ולמדי.   ראש העיר: 

 מה קרה? למה אתה משתולל?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה היועץ המשפטי.   ראש העיר: 

 למה אתה משתולל?   ד"ר אסנת ספורטה: 

לא   ראש העיר:  שזה  חושב  אני  משתלח,  לא  אני  בבקשה. 

   -מתאים 

 אתה משתלח משתולל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא משתלח.   ראש העיר: 

 בוא נשמור על החוקים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תכבדי את אנשי המקצוע  ראש העיר: 

 בואו נשמור על הילדים, לא על החוקים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -לא, תשמרי את על הכללים. תלמדי  ראש העיר: 

   -10%אם   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -תלמדי לשמור על הכללים, יש כללים  ראש העיר: 

   -לדי החינוך המיוחד מי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בישיבת מועצה  ראש העיר: 

 נעזרים בקייטנות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הזמן של כולם פה הוא לא הפקר.   ראש העיר: 

   -30%ואפילו אם זה   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אנחנו מקדישים הרבה מאוד זמן  ראש העיר: 

   -מהילדים   70%-זה אומר ש  ד"ר אסנת ספורטה: 

 עם בחודש.  לא שעה בפ  ראש העיר: 

 לא מצליחים ליהנות מהמשאב הזה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כאילו   ראש העיר:  ואומרת  לשעתיים  בחודש  פעם  לפה  באה  את 
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פה   שעובדים  מקצוע  לאנשי  תקשיבי  מתנהל.  הכול 

   -שעות   16-ו   15

 אני מקשיבה, אני מקשיבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -לא  ראש העיר: 

   -פילו הלכתי איתך, בוא נקשיב אני מקשיבה, וא  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יש סדר בישיבות המועצה  ראש העיר: 

 לפני שאנחנו מדברים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ותלמדי להתנהל בהתאם לסדר.   ראש העיר: 

   -10%אבל אם אני שומעת שרק   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את שעתיים וחצי חברת מועצה. עם כל הכבוד לך.   ראש העיר: 

   -די החינוך המיוחד מיל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 עם כל הכבוד לך.   ראש העיר: 

 נהנים מהמשאב הזה, אז כנראה יש לנו בעיה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 היועץ המשפטי בבקשה, נא הסבר.   ראש העיר: 

 כנראה שהפתרון שאנחנו נותנים הוא לא טוב.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  200-לאסנת ספורטה שוב פעם, בפעם ה  ראש העיר: 

 כנראה שהוא לא טוב.   ספורטה: ד"ר אסנת  

 את הכללים של איך מנהלים ישיבת מועצה.   ראש העיר: 

   -ראש העיר תפסיק לנהל  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יש סדר ויש כללים.   ראש העיר: 

 ותתחיל באמת לדאוג לילדים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אוקיי, את צודקת. כל החוכמה אצלך.   ראש העיר: 

 לים ישיבה. בוא נדאג לילדים.  איך מנה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 כל החוכמה אצלך, את צודקת. אבל יש כללים.   ראש העיר: 

 ברור שאני צודקת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את צודקת.   ראש העיר: 

 ברור שאני צודקת.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 נכון.   ראש העיר: 

 יפה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון.   ראש העיר: 

   -אחת תצא   אז אולי פעם  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את צודקת.   ראש העיר: 

   -תצא מהפורמליות של  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל יש כללים, אין פה  ראש העיר: 

   -דקות התחילו   5-ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

. ואין פה שום דבר  ראש העיר:     -אין פה..

   -שניות התחילו   60 ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יש פה  ראש העיר: 

   -אסנת, אסנת  עו"ד אלון בן זקן: 

 די.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יש פה מערכת שלמה של זמן של תושבים  ראש העיר: 

 די, די.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 -ואנשים וחברי מועצה  ראש העיר: 

   -אתה טוען שהחינוך חשוב לך  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -ואת עושה פינג פונג. את ביקשת  ראש העיר: 

 להוכיח את זה.  יאללה קדימה, יש לך הזדמנות   ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות להציג את הנושא.    5הדיון חשוב, יש לך   ראש העיר: 

 דקות.    5-לא מעניין אותי ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ככה זה.   ראש העיר: 

 -דקות   5-לא מעניין אותי ה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה הכללים. בבקשה אלון בן זקן.   ראש העיר: 

 וחד.  מעניין אותי ילדי החינוך המי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אסנת  עו"ד אלון בן זקן: 

 שהם לא מקבלים מענה.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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 בבקשה.    ' כן מאיר, תן למאיר מנדלוביץ  ראש העיר: 

 לא מקבלים מענה, איך אתה יושב?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה.   ראש העיר: 

   -אסנת, אסנת  עו"ד אלון בן זקן: 

   -איך אתה יושב פה  ד"ר אסנת ספורטה: 

בלי   ראש העיר:  פרובוקציות  ועושה  לשעתיים  בחודש  פעם  באה 

 בושה.  

 ומטיף לי. איך אתה מטיף לי? איך אתה מטיף לי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -באה פעם בחודש  ראש העיר: 

   -יושבים  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ועושה פרובוקציות.   ראש העיר: 

   -יושבים הורים בבית  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ל הזמן.  הצוות עובד פה כ  ראש העיר: 

   -עם הילדים שלהם, לא הולכים לעבודה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

   -יושבים יולי אוגוסט בבית  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -היועץ המשפטי בבקשה  ראש העיר: 

 ואתה מטיף לי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תן תשובה.   ראש העיר: 

 אני מנסה להשחיל מילה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 ואתה מבקש את העזרה של היועץ המשפטי. מה זה?   ספורטה: ד"ר אסנת  

   -אסנת  עו"ד אלון בן זקן: 

   -לא צריך עזרה מאף אחד, יש כללים, תלמדי לכבד  ראש העיר: 

 מה זה? תתבייש לך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את הכללים.   ראש העיר: 

 אסנת תני לי להשחיל מילה.   עו"ד אלון בן זקן: 

בראש  תתביי  ד"ר אסנת ספורטה:  חינוך  של  המשמעות  לא  זה  לך.  ש 
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 מעייננו.  

 תתביישי לך את. תתביישי לך את.   ראש העיר: 

 ביזיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ביזיון את, חצופה.   ראש העיר: 

 לגמרי ביזיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 חצופה.   ראש העיר: 

 לא, אתה חצוף.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לא  ראש העיר:  מקווה שבחדרה  אני  בצורה    טוב,  מתנהגים איתך 

   -כזאת כמו שאת מתנהגת 

 הנה, הנה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   לא ייאמן, לא ייאמן

   -בדיוק כך. אני מקווה שחברי מועצת עיריית חדרה  ראש העיר: 

   -אתה לא מצליח להתמודד איתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -חרת מתנהגים איתך בצורה א  ראש העיר: 

   -ברמה העניינית, אז אתה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, זה ענייני מאוד.   ראש העיר: 

 תעלה להצבעה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אז אתה מתחיל לחפש דברים אחרים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה ענייני מאוד.   ראש העיר: 

   -ראש העיר, ראש העיר  מר מאיר מנדלוביץ': 

ע  ד"ר אסנת ספורטה:   ניינית.  תתמודד איתי 

 תכבדי את הפקידות המקצועית.   ראש העיר: 

 תתמודד עניינית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   תכבדי, תכבדי

   -למה אתה לא מעמיד מענה  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   תכבדי
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 ראוי לילדי החינוך המיוחד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אסנת ספורטה.   ראש העיר: 

 למה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב שהציבור בכפר סבא רואה אותך.   ראש העיר: 

 אף הורה לא הזמין את זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בסדר.   ראש העיר: 

לשירותי   ד"ר אסנת ספורטה:  יסתפק  שלו  שהילד  ביקש  לא  הורה  אף 

 החינוך המיוחד.  

   -היועץ המשפטי של העירייה, אני מציעה  ראש העיר: 

 ה להם.  גם ככה כל השנה קש  ד"ר אסנת ספורטה: 

את   ראש העיר:  אפסיק  אני  כאלה,  דיונים  לנהל  אפשר  אי 

 הישיבה עוד דקה.  

להם   ד"ר אסנת ספורטה:  לתת  כדי  מעורנו,  לצאת  יכולים  לא  אנחנו  מה 

 מענה ראוי?  

דקה.   ראש העיר:  עוד  הישיבה  את  מפסיק  אני  חבר'ה 

 פרובוקציות, הגזמת.  

 אני חושב שמאיר רוצה לדבר.   עו"ד אלון בן זקן: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

כלום,   מר מאיר מנדלוביץ':  מאחוריה  שאין  פרובוקציה  זה  העיר  ראש 

חברת   כבוד  אמיתית.  דאגה  באמת  מאחוריה  ואין 

   -המועצה היא יו"ר הוועדה לילדים 

לראש   ד"ר אסנת ספורטה:  תכניות  תכניות,  העמידה  הזאת  שהוועדה 

 העיר.  

 ה?  מתי כינסת את הוועד  מר מאיר מנדלוביץ': 

בנתה   ד"ר אסנת ספורטה:  הזאת  הוועדה  עליהם.  השיב  לא  אפילו  והוא 

   -תכניות 

 זה בסמכותך המלאה לכנס את הוועדה.   מר מאיר מנדלוביץ': 
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.   ד"ר אסנת ספורטה:   ואם אתה רוצה תשאל אותי

 אז אני אשאל אותך.   מר מאיר מנדלוביץ': 

החי  ד"ר אסנת ספורטה:  הורי  עם  בשיתוף  תכנית  בנתה  המיוחד,  היא  נוך 

 למתן מענה להורים ולילדים.  

   -אסנת זה שאת מדברת בקול זה לא  ראש העיר: 

   -וראש העיר לא טרח  ד"ר אסנת ספורטה: 

 התפטרת מכל התפקידים שלך בחינוך.   ראש העיר: 

לתת   ד"ר אסנת ספורטה:  טרח  לא  הוועדה.  לחברי  תשובה  לתת  טרח  לא 

ובנו   ולילות,  ימים  הוועדה. שהשקיעו  תשובה לחברי 

 -תכניות 

   -חודש הוועדה הזאת לא כונסה   15-יכול להיות ש  מר מאיר מנדלוביץ': 

לא   ד"ר אסנת ספורטה:  אפילו  לפח,  זה  את  זרק  והוא  מקצוע  אנשי  עם 

 הגיב.  

   -אסנת   יכול להיות?  מר מאיר מנדלוביץ': 

מבין   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  שאתה  מה  על  תדבר  אל  הגיב.  לא  ואפילו 

 ולא יודע.  

 אני שואל שאלה עובדתית פשוטה.   מר מאיר מנדלוביץ': 

 תשאל, תשאל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את שנתיים  ראש העיר: 

 אל תעיר על מה שאתה לא יודע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

וחו  ראש העיר:  שנתיים  מערכת  וחודשיים,  את  עזבת  דשיים 

 החינוך בכפר סבא ונסעת לחדרה.  

 ביזיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

לעשות   ראש העיר:  כזאת,  מועצה  ישיבת  לקיים  אפשר  אי 

 פרובוקציות כל הזמן וללכת. בושה וחרפה.  

 לשאול שאלה זה לא פרובוקציה.   הדר לביא: 

יש כללים הדר, ואני מאוד מכבד אתכם  ראש העיר:  ,  לא, זה לא. 
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   -שעות   3.5אנחנו  

 אתה לא.   הדר לביא: 

כל   ראש העיר:  עם  את,  ולא  דיבור  ברשות  אני  עכשיו  סליחה, 

 הכבוד.  

 מכבד.   הדר לביא: 

את    3.5 ראש העיר:  ומכבדים  המועצה  חברי  פה  יושבים  שעות 

סבלנות.   מאוד  בהרבה  שאלה  כל  לשאול  שלכם  הזמן 

לא   חינוך,  אגף  למנהלת  צולבת  חקירה  לעשות  אבל 

המקצוע  מכ  אנשי  את  לכבד  תלמדו  אחד.  אף  בד 

הצעה   כל  על  שאילתה,  כל  על  ישבו  עבודה,  שעשו 

ענייניות,   הכי  תשובות  ונתנו  עבדו  לי  תאמינו  לסדר, 

אני   נושא.  לכל  נושא,  לכל  אחראיות  מקצועיות, 

ראש   אני  עזבו  לכבד,  באמת  לדעת  שצריך  חושב 

פוליטיקה,   לא  זה  פה  פוליטיקה.  מבין,  אני  העיר, 

נאמנה,    יש  באמת  עבודה  שעושים  מקצוע  אנשי  פה 

יש   לפעמים  וגם  מקצועית,  אחראית,  אכפתית, 

בדיוק   לא  דברים  או  הורים,  עם  דעות  חילוקי 

צוות   פה  יש  פוליטיקה.  מזה  עושים  לא  מסתדרים, 

אפשרית,   בלתי  בתקופה  מאוד  קשה  שעובד  שלם 

פה   לעשות  ולא  שלהם,  הזמן  ואת  אותם  לכבד  צריך 

צולבת.  אחד    חקירה  אף  מכבד  לא  מכבד,  לא 

כל   ועם  הרצינות  בכל  זה  את  אומר  ואני  מאיתנו, 

מנסה   היא  מישהו,  פה  לי  אמר  ואיך  הסבלנות. 

אותי   להוציא  לא  זה  מהכלים,  אותך  להוציא 

מאיתנו,   אחד  אף  מכבד  לא  פשוט  זה  מהכלים, 

הזמן   כל  שעוסק  מקצועי  צוות  פה  כשיושבים  בעיקר 

ה   24/7בחינוך   עם  השעון  אתגרים,  סביב  מאוד  רבה 
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לא   תקופה  באמת  מעט,  לא  עם  קשיים,  מעט  לא  עם 

לבוא,   צולבת.  חקירה  עכשיו  לעשות  לא  אז  פשוטה. 

שעה   עוד  פה  נשב  אנחנו  השאלות,  את  ועוד  תשאלו 

ביקשתי   אני  התשובות.  כל  את  ותקבלו  שעתיים 

להשיב   לצוות  ולתת  דקות  כמה  הכול,  את  לרכז 

שעצרתי  רגע  מאותו  הכול.  זה  פה    לכם,  עושים  אז 

   -פרובוקציה 

 ראש העיר.   עו"ד יוסי סדבון: 

יוצא   ראש העיר:  לא  אני  שלו,  מאוד  אני  מהכלים,  אותי  להוציא 

כמו   הזאת  הישיבה  את  מנהל  רגוע.  מאוד  מהכלים, 

 שצריך.  

   -ראש העיר  עו"ד יוסי סדבון: 

מאוד   ראש העיר:  אחראית  בצורה  מתכוננים  לישיבה  אנחנו 

הצוות.   כל  מביא  ורצינית  שלמים  ימים  הזה  הצוות 

שאני   מה  זה  אותם,  תכבדו  חומרים,  אוסף  חומרים, 

את   תכבדו  צנועה,  מאוד  מאוד  בקשה  מבקש. 

   -הצוות 

   -ראש העיר  עו"ד יוסי סדבון: 

 את המנכ"ל וזה מה שאני מבקש.   ראש העיר: 

   -אני מבקש  עו"ד יוסי סדבון: 

תאמינ  ראש העיר:  תשובה,  תקבלו  בקצרה,  סדבון  לי  יוסי  ו 

מה   כל  אומרת  זאת  מעייננו.  בראש  נמצא  שהחינוך 

מה   החינוך,  מערכת  סביב  זה  בעיר  כאן  שקורה 

ש  עבודה  זה  פה  היינו  -שנעשה  לכם  אומר  אני   ,

כפר סבא   לעיר  והמחוז חילק שבחים  אתמול במחוז, 

שאני   רק  האחרונות.  בשנתיים  המדרגה  קפיצת  על 

היי  אתמול  ולכם.  סבא  כפר  לתושבי  זה  את  תה  אגיד 
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נציגות   כל  עם  וחצי  לשעתיים  קרוב  של  ישיבה 

על   המפקחות  כל  כולל  המחוז,  מנהלת  כולל  המחוז, 

המדרגה   קפיצת  על  שבחים  חילקו  רק  והם  האזור, 

הצוות   יעידו  סבא,  כפר  של  האחרונות  בשנתיים 

שודרגה   סבא  בכפר  החינוך  מערכת  המקצועי. 

רק   לא  פיזיות,  רק  לא  גבוהות,  מאוד  מאוד  ברמות 

בנושא  בנוש  גם  הפדגוגית,  ברמה  גם  התשתיות  של  א 

חטיבות   היסודיים  דרך  הילדים  מגני  בכלל  של 

פה,   והמחוז  מצוינים.  הישגים  לנו  יש  ותיכונים. 

מה   שישמעו  וחצי  משפט  להגיד  יכולה  את  אסנת 

 נאמר אתמול במחוז, בבקשה.  

מאוד   אסנת חכמון:  מאוד  בצורה  נאמר  המחוז  מנהלת  מפי  לפחות 

פ  יש  מובילה  ברורה,  מצוינת,  חינוך  מערכת  ה 

רוצה   רק  אני  העיר  ראש  ברשותך  כן.  גם  בסביבה 

אני   אם  בגנים.  המיוחד  החינוך  ילדי  מבחינת  לדייק 

הפרדה   עושה  ולא  החינוך  ילדי  כל  על  מסתכלת 

מעל   התפתחותי,  ועיכוב  באוגוסט    50%תקשורתיים 

ילדי   על  מסתכלת  אני  ואם  במסגרות.  נמצאים 

סלי  הרגיל,  פשוט  החינוך  הרגיל,  אומרת  שאני  חה 

בערך   המיוחד,  בחינוך  נמצאים    50%לא  כן  גם 

אותם   זה  שניהם  את  בודקת  אני  אם  אז  במסגרות. 

קודם   עשיתי  אם  ברורים.  שנהיה  כדי  אז  אחוזים. 

כנראה   לתקשורתי,  ההתפתחותי  העיכוב  בין  הפרדה 

כשאני   הפרדה.  עושה  לא  אני  מישהו,  פה  בלבל  זה 

ביחד  שניהם  את  מעל  מחברת  נמצאים    50%, 

וגם החינוך הלא מיוחד, גם   נמצאים    50%במסגרות, 

 במסגרות.  
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ש  הדר לביא:  ההורים  הנהגת  ידי  על  נאמר  משולבים    15-לנו 

 , אז כדאי שתתאמו את הנתונים.  167מתוך  

 לא.   אסנת חכמון: 

 תעבדו בשיתוף.   הדר לביא: 

התפתחו  אסנת חכמון:  עיכוב  וגם  תקשורתיים  גם  יש  פעם  תי.  עוד 

להנהגת   סיפרו  ולא  נרשמו  שכנראה  כאלה  יש 

ילד   ישבו  אנחנו  אבל  מה.  יודעת  לא  אני  ההורים, 

עזר   כוח  נתנו  קטנים,  בגנים  אותם  ושיבצנו  ילד 

 נוסף, כל מה שצריך כדי להטיב עימם.  

 כוח עזר מהילד המשולב הראשון?   הדר לביא: 

ר  אסנת חכמון:  אני  ההתפתחותי,  בעיכוב  הילדים  כל  לא  וצה  לא, 

לפעמים   צמודה.  לסייעת  שזקוקים  ילדים  הם  לציין, 

מכבדת   אני  בסדר?  זה,  את  צריכים  שלא  כאלה  יש 

השנה   כל  במהלך  משולבים  כאלה  יש  אותם, 

מעל   הרגילים,  משולבים    70בצהרונים  ילדים 

זאת   הרגילים.  בצהרונים  כן  גם  השנה  במהלך 

לילדים   טוב  קצת  לעשות  מותר  גם  בואו  אומרת 

 שו טוב, והם מרוצים כרגע.  האלה ושירגי 

   -אסנת, אסנת  דוברת: 

לדבר.   עו"ד יוסי סדבון:  לי  נותנים  לא  אבל  רציתי  מאוד  אני  באופן 

קטנה   הערה  להגיד  רוצה  אני  ישן.  לא  אני  מפתיע 

המקצוע,   בעלי  את  שנכבד  מבקש  אתה  העיר.  לראש 

דרך   את  לכבד  מבקש  אתה  אותם.  מכבדים  אנחנו 

רוצים  זה. אבל כדי    הדיון, אנחנו בהחלט  לעשות את 

להם   לתת  צריך  אתה  המועצה,  מחברי  כבוד  לקבל 

 כבוד.  

   -יוסי  ראש העיר: 
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   -רק רגע  עו"ד יוסי סדבון: 

   -לא, לא, אני רק אגיד לך  ראש העיר: 

 שנייה, תן לי לגמור.   עו"ד יוסי סדבון: 

מכבד   ראש העיר:  לא  שאתה  מכיוון  משהו,  אגיד  אני  עכשיו 

   -ה שאתה אומר אותי שאתה אומר את מ 

   -חברי המועצה  עו"ד יוסי סדבון: 

.   ראש העיר:  . מה. את  תכבד  כל  קודם  האחרונות    3אז  שעות 

 יוסי, עם כל הכבוד.  

אני   עו"ד יוסי סדבון:  לי?  מפריע  אתה  למה  קישוט.  ועדת  לא  הם 

   -מדבר, תן לי להפריע 

 תדבר.   ראש העיר: 

רוצ  עו"ד יוסי סדבון:  אני  המועצה  חברי  אז  לתשומת  בסדר.  להעיר  ה 

אותו.   לייצג  וצריכים  הציבור  ידי  על  נבחרו  ליבך, 

את   להשמיע  חייבים  ואנחנו  קישוט,  ועדת  לא  אנחנו 

בוטה   בצורה  מתנהל  שאתה  ואיך  חייבים.  דעתנו, 

   -וקוטע אותנו, ולא מאפשר לנו להשמיע את הדעות 

יוסי.   ראש העיר:   ממה לא נכון 

אותנ  עו"ד יוסי סדבון:  תרתיע  לא  דוגמאות  אתה  רואים  אנחנו  ו, 

שלך   והסגנים  בישיבות,  להיות  יכול  לא  שאתה 

שומעים   בישיבה.  לשבת  תענוג  זה  אותם,  מנהלים 

 אותנו ונותנים לנו יחס ראוי. אתה לא עושה את זה.  

הרי   ראש העיר:  פוליטי,  מאוד  יפה  תרגיל  פה  שיש  מכיוון  יוסי, 

 -כל הדרך שלכם באופוזיציה 

נ  עו"ד יוסי סדבון:   ורא נחמד להגיד שהכול פוליטיקה.  זה 

את   ראש העיר:  תכבד  עצמך,  את  תכבד  הכבוד,  כל  עם  סליחה 

באופן   מתוכנן  מהלך  יש  דברים.  תגיד  ולפחות  עצמך 

   -שיטתי, לשסע ולהפריע לראש העיר 
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 אין מהלך. צא מהסרט.   הדר לביא: 

 הנה כדוגמת הדר.   ראש העיר: 

   -לא מסכימים  הדר לביא: 

ן  .   : עו"ד יוסי סדבו  זה מעשה שלך, זה לא שלנו

.   הדר לביא:   אתה מתפרץ לדברים שלנו

   -מה לעשות, הכול בסדר, מבין  ראש העיר: 

לא   הדר לביא:  לך  נוח  כשלא  מקצוע,  לאנשי  לפנות  לך  כשנוח 

 לשאול אותם.  

יודע,   ראש העיר:  מבין,  מודע,  רואה,  הוא  סבא  בכפר  הציבור 

סבי  הזמן  כל  עבודה  ועושה  טורח  מי  השעון  רואה  ב 

אני   זה  ואת  שיטתי,  באופן  באים  אתם  בשבילם, 

לי,   להפריע  בשידור,  אותנו  שרואה  מי  לכל  אומר 

לדבר,   לי  לאפשר  לא  פרובוקציות,  לעשות  לשסע, 

תהיו   אל  אז  מצטדק.  ואתה  בא  אתה  מכן  ולאחר 

מכבד   שאני  כמו  לפחות  אותי  תכבדו  צדקנים, 

אתכם,   מכבד  שאני  כמו  אותי  תכבדו  אם  אתכם. 

 ין לי זה יהיה מצוין.  תאמ 

 זה בדיוק שאתה לא מכבד אותנו.   עו"ד יוסי סדבון: 

ראש   ראש העיר:  תפקיד  של  הנושא  את  סער,  רפי  את  לא  לצערי 

אתכם.   שלי  הבעיה  זאת  תכבדו.  סבא  כפר  עיריית 

פה   מקבל  ואני  מאוד,  משהו  פה  עושים  אתם 

לך   עושים  ישיבה  כל  עושים  הודעות,  בכוונה, 

בכוו  להוציא  פרובוקציות  בכוונה  לך  גורמים  נה, 

אני   לך.  מפריעים  אותך,  משסים  מהכלים,  אותך 

פה   עושה  המקצועי  הצוות  מכובד.  דיון  פה  מנהל 

בצורה   המועצה  ישיבות  את  מכינים  מכובדת.  עבודה 

מפריע   לא  אני  הזמן,  את  לכם  נותן  אני  טובה.  הכי 
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שאני   לרגע  עד  הדיבור,  זכות  על  שומר  אני  לכם, 

הפה,   את  ואז  פותח  משתנה.  הכול  רגע  ובאותו 

אז   הדיון,  על  אשתלט  שאני  כדי  פרובוקציות  עושים 

תהיו   אל  יוסי  אז  פרובוקציה.  עושה  אתה  הנה 

בסופו   זה,  את  לכם  אומר  אני  לי  תאמינו  צדקנים, 

יודע   ולשמחתי  רואה  סבא  בכפר  הציבור  דבר  של 

למחרת   יום  כל  מקבל  אני  פה,  קורה  מה  מבין  הכול, 

הודעה,   מאוד  ובמהלך  הרבה  מקבל  אני  עכשיו 

כמו   מציע  אני  וחרפה,  בושה  מתושבים  הודעות 

את   ושיניתם  הקדנציה,  בתחילת  שהיינו 

יותר אני   האסטרטגיה לפני מספר חודשים, פחות או 

מכוונת   שלכם  ההחלטה  את  מתי,  בדיוק  יודע 

תודה   מכליו,  אותו  להוציא  העיר,  לראש  להפריע 

יודע  אותי  שמכיר  מי  דרכי.  לא  יודע    רבה,  אני,  מי 

שאני   הכבוד  ואת  ארץ,  הדרך  את  שלי,  התרבות  את 

עד   ברחוב,  אותו  רואה  שאני  אדם  מכל  לכולם.  נותן 

הזה   המעמד  את  תכבדו  ולהיפך.  המועצה  לחברי 

על   בגופי  מגן  אני  הכול  בסך  האלה.  הישיבות  ואת 

העירייה,   מנהלי  מנהלות  העירייה,  ועובדי  עובדות 

ת  לכם  לתת  כדי  קשה  מקצועיות.  שעובדים  שובות 

צולבת   חקירה  לעבוד  צריכה  לא  פה  אחד  אף 

השעה   עכשיו  ושרון  שירה  אסנת,  שלה.  במקצוע 

להם את  22:50 כדי שתיתנו  רבה  בסבלנות  פה  ישבו   ,

ישבו   שהם  מקצועיות  תשובות  לכם  לתת  האפשרות 

כל   לאור  בשבילכם,  זה  את  והכינו  עליהם 

אחרי   אומרת  שהדר  זה  ששלחתם.    3השאילתות 

ל שעו  פשוט  ענינו  אנחנו  סליחה,  ו   14-ת    4-שאילתות 
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בזבזנו   לא  ומכובדת,  מנומסת  בצורה  לסדר  הצעות 

פה   ישבנו  שלכם,  הזמן  לכם    3את  ונתנו  שעות 

תעשו   אל  תשובות.  גבי  על  תשובות  גבי  על  תשובות 

בריון.   הוא  העיר  ראש  וכאילו  עיניים,  מאחז  פה 

החיו  גם  תודה.  תזלזל,  ישיבה,  מנהל  אני  ך  להיפך, 

רבה.   תודה  יוסי,  אותי  מכבד  שלא  חיוך  שהוא  הזה 

   -אמרתי לך, הציבור בסופו של יום 

 בשביל כבוד צריך לתת כבוד.   עו"ד יוסי סדבון: 

הרבה   ראש העיר:  לך  נותן  ואני  כבוד,  הרבה  לכם  נותן  אני 

   -כבוד 

נותן.   עו"ד יוסי סדבון:   זה בדיוק העניין שאתה לא 

   -כולל הרבה הצעות  ראש העיר: 

שצרחו   דני הרוש:  שישבו  שלך  והחברים  החברות  כל  איפה  אבל 

 כמו מטורפים?  

   -שאתה קיבלת ממני לבוא ולהיות בעשייה  ראש העיר: 

 זה שמבינים באוטובוסים, מבין בכל. החברים שלך.   דני הרוש: 

 אני אומר את זה פה קבל עם ועדה.   ראש העיר: 

 יוסי, אתה ניצב בדימוס.   דני הרוש: 

   -שנה וחצי ביקשתי ממך יוסי סדבון לבוא  ראש העיר: 

 היא ישבה וצרחה.   דני הרוש: 

   -דני  ראש העיר: 

ספורטה   דני הרוש:  אסנת  ד"ר  ישבה  העיר,  ראש  סליחה  לא, 

אתה   למה  תכבד.  אז  והלכה.  וקמה  וצרחה  וצרחה 

באוזן   שומע  לא  אני  צורחת?  כשהיא  לה  מעיר  לא 

 שמאל בגלל.  

   -ת תשובות והיא רשאית היא לא מקבל  עו"ד יוסי סדבון: 

 היא לא צריכה לצרוח.   דני הרוש: 
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 היא לא מקבלת תשובות.   ראש העיר: 

 היא רשאית לקבל תשובות.   עו"ד יוסי סדבון: 

 יוסי, היא לא צריכה לצרוח.   דני הרוש: 

   -אני חושב  ראש העיר: 

 זה התפקיד שלה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 היא לא צריכה לצרוח.   דני הרוש: 

   -גם ראש העיר  : ראש העיר 

נתנו,   דני הרוש:  המקצוע  שגורמי  התשובות  מקובל,  לא  זה  אז 

את   שתקבל  בחדרה  אז  עליה.  מקובל  לא  זה 

צריכה   שהיא  אומר  לא  זה  אז  שלה.  התשובות 

 לצרוח.  

   -יוסי, אנחנו מנהלים  אורן כהן: 

למילה   דני הרוש:  בכלל  הקשבת  לא  אתה  יוסי.  הכבוד  כל  עם 

 אחת ממה שהיא אמרה.  

 באמת?   ו"ד יוסי סדבון: ע 

 לא הקשבת לה בכלל.   דני הרוש: 

 לא רק ששמעתי, אני גם קראתי מה שהיא אומרת.   עו"ד יוסי סדבון: 

לי   דני הרוש:  אומר  אתה  אותך,  הערתי  מקודם  אני  קראת.  הא 

 קראת?  

   -דני על פחות מזה יש הוצאת דיבה  עו"ד יוסי סדבון: 

   -יוסי  אורן כהן: 

 ני לא ישנתי אפילו לא רגע.  א  עו"ד יוסי סדבון: 

של   אורן כהן:  האחרון  השריד  אתם  ויעל,  הדר  יוסי,  יוסי, 

כולם   כאחד  וכולכם  האופוזיציה  כל  באתם  באמת 

ה  ננהל  לפחות  בואו  תורן.  מפקד  נשארתם    3-הלכו, 

מאוד   הקואליציה  אנחנו  רוצים,  אנחנו  שנשארו, 

רוצים להקשיב לכם, דברו לעניין, זה הכול. עזבו מי  
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 בד לא מכבד.  מכ 

מכובד,   הדר לביא:  לא  שזה  או  שאלות  לשאול  לחזור  אפשר  אז 

 מה אתם מסכמים?  

 לא חקירה אבל. את יכולה לשאול שאלות.   דני הרוש: 

רק   הדר לביא:  אפשר  אם  חקירה?  זה  ומה  לא.  חקירה  שאלות, 

 הבהרה מה זה חקירה ומה זה שאלה?  

ז  דני הרוש:   ה חקירה.  יש לנו ניצב בדימוס שהוא יודע מה 

שאנחנו   הדר לביא:  חוקרים,  לא  שאנחנו  אומר  הוא  כן, 

 שואלים.  

ולצוות   ראש העיר:  לאסנת  שאלות  עוד  יש  ככה,  מציע  אני 

 המקצועי?  

אומנם   עו"ד עדי לוי סקופ:  הסקירה,  על  רבה  תודה  אסנת  היי  יש,  לי  כן 

שאני   דברים  כמה  לפניי  רשמתי  אבל  בנושא,  דיברנו 

מבינ  אני  לוודא.  היא  רוצה  הנוספת  שהסייעת  ה 

מקבלת   היא  משלבת  לא  היא  שאם  או  משלבת 

השאלה   זו  המיוחד?  החינוך  לנושא  מיוחדת  הכשרה 

האלה   השבועיים  במסגרת  לי.  שיש  הראשונה 

ששוחחנו   כמו  המיוחד,  הפיקוח  בעצם  מה  באוגוסט, 

הקבוצות   על  מיוחד  פיקוח  שהוא  איזה  יש  ודיברנו, 

שלנ  רק  פיקוח  זה  האלה,  מחלקת  המשולבות  ושל  ו 

מגורם   שמגיע  פיקוח  גם  שיש  או  מיוחד,  חינוך 

כפופים   או  לו  לדווח  צריכים  שאנחנו  כלשהו,  חיצוני 

צריכות   שאנחנו  הזה,  בנושא  נהלים  שהם  לאיזה 

ושאלה אחרונה, האם אנחנו   אליהם?  להיות מודעות 

איזה   האלה,  השבועיים  בסיום  לקבל  בבקשה  נוכל 

לקחי  הפקת  עם  מסודר  סיכום  האם  שהוא  ם, 

מלאכת   עשינו  אנחנו  האם  מוצלח,  היה  השילוב 
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לדוגמא   ביחד  משבצים  אנחנו  ילדים  איזה  מחשבת 

ושהשילוב   דינמיים,  יותר  קצת  שהם  וילדים  ילדות 

לקבוצות   אותם  להכניס  אז  להם,  קשה  יותר  הוא 

  .  אחרות וכו' וכו'

הצענו   אסנת חכמון:  קודם,  שאמרתי  כמו  אגיד  אני  כל  קודם  אז 

לגננות  רצו,    גם  לא  פשוט  והן  לעבוד,  למשלבות  וגם 

אחד   כל  כמו  בדיוק  שלהן  החופשה  את  רצו  הן 

שעובדת   סייעת  היא  שתתגבר  הסייעות  מאיתנו. 

מכירה   שהיא  ככה  לתרבות,  בחברה  השנה  כל  לאורך 

זה   משלבת,  לא  היא  אבל  יודעת,  והיא  העבודה  את 

משרד   בפיקוח  קייטנות  לא  זה  שתיים,  להגיד.  חשוב 

א  תחת  החינוך,  לא  כבר  זה  קודם.  זה  את  אמרתי  ני 

קייטנה   בעצם  זה  החינוך,  משרד  של  קורא  קול 

עכשיו   רושמים  שהם  כמו  להורים.  דבר  לכל  פרטית 

דבר   אותו  בדיוק  זה  אז  מקום,  בכל  פרטית  לקייטנה 

כמו   ושלוש,  שלנו.  הפיקוח  זה  היחידי  הפיקוח  ולכן 

זוכרת   לא  כבר  אני  השאילתות,  באחת  שאמרתי 

אנ  דבר,  איזו,  כל  על  לקחים  הפקת  עושים  חנו 

עבד   מה  נבדוק  אנחנו  פה  הלקחים  הפקת  ובמסגרת 

לקחנו   כן  אבל  טוב.  פחות  עבד  מה  טוב,  יותר 

קטנות,   יהיו  שהקבוצות  בשיבוצים,  רגישות  בחשבון 

של   קבוצות  זה  מלכתחילה  אמרתי    25עד    20לכן 

שביקשו   אחים  שם.  שנמצאים  יותר  או  פחות  ילדים 

כד  ביחד  יותר  להיות  ילדים שהם  לשני.  לעזור אחד  י 

זאת   סיוע.  עם  קטנה  יותר  בקבוצה  שמנו  מאתגרים 

 האלה ועשינו את זה.    ת אומרת לקחנו את הרגישויו 

גם, קצת לתת   עו"ד עדי לוי סקופ:  יהיה לתדרך  תודה אסנת. האם אפשר 
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השילוב   לנושא  האלה  המצטרפות  לסייעות  תדרוך 

תדרוך  שהוא  איזה  יקבלו  הם  מכם    וההכלה, 

 מסודר?  

הן   אסנת חכמון:  לתרבות,  בחברה  השנה  כל  שעובדות  סייעות  אלה 

שפתאום   מישהו  לא  זה  השנה,  כל  הכשרה  עוברות 

 עכשיו קלטנו, אוקיי?  

 לא, לא, זה ברור. אבל לעניין החינוך המיוחד.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

הילדים   אסנת חכמון:  על  ספציפי  תדרוך  מקבלות  הן  כן, 

 נמצאים שם.    הספציפיים שהם 

 מעולה.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 לא על כל ילדי הגן, רק על הילדים שזקוקים לעזרה.   אסנת חכמון: 

יופי.  ברור, ברור.   עו"ד עדי לוי סקופ:   זה מצוין, זה מעולה, 

   -טוב, אנחנו נעלה את זה להצבעה  ראש העיר: 

   -אם אפשר  יעל סער: 

שהוצג  ראש העיר:  כפי  ההחלטה  הצעת  בעד  כפר  מי  עיריית  ה 

   -סבא 

 אם אפשר נציג ההורים רוצה להגיע עוד משהו?   יעל סער: 

 מי?   ראש העיר: 

 צביקה מעוניין להגיד משהו.   יעל סער: 

הצוות   ראש העיר:  עם  לשבת  יכול  אתה  יהיה?  מה  צביקה 

להיות   הופך  שזה  חבל  שעה.  שעה  יום  כל  המקצועי 

 הצגה פוליטית. בסדר, בבקשה.  

נציגי   ם: צביקה נציג ההורי  אנחנו  בקצרה,  באמת  רוצה  אני  שוב.  טוב  ערב 

אבל   רוצה  אני  הפוליטי.  במשחק  חלק  לא  ההורים 

חשובות.   שמאוד  נקודות  כמה  איזה  להבהיר 

לתרבות   לחברה  ההורים  הנהגת  בין  שלנו  השיחות 

באוגוסט   להפעיל  רוצה  לא  בכלל  העירייה  בעירייה, 
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ע  סליחה  הרגילים,  להורים  לא  נקודה.  דבר  ל  שום 

חייבים.   שהם  מיוחד  חינוך  להורי  לא  הביטוי, 

בתעריך   קייטנה  ליצור  משותף  ומתן  במשא  הצלחנו 

נותרו   באוגוסט.  הרגיל  החינוך  של  להורים  מעולה 

שלא   הילדים  ההתפתחותי.  העיכוב  של  הילדים 

כי   האלה,  ולקייטנות  לצהרונים  להיכנס  יכולים 

כל   האלה.  בצהרונים  נמצאים  לא  הם  השנה  במהלך 

נותרו  ההו  עכשיו  בפנים.  כבר  יכולים,  שכן  ,  100רים 

פתרון    120,  140 שום  להם  שאין  וילדים  הורים 

לי   יש  חינוך,  איש  לא  אני  לטעון,  לבוא  באוגוסט. 

מיוחד,   שהוא  קרוב  משפחה  בן  לי  יש  מיוחד,  חינוך 

לרשום   מסוגלים  לא  הם  אם  לקשיים.  מודע  אני 

לא   להם  מציעים  שאתם  שהפתרון  סימן  אותם, 

החברה  תופ  מול  הדיאלוג  את  מנהלים  כשאנחנו  ס. 

מקבלים   שאנחנו  הפתרונות  בעירייה,  לתרבות 

גן   להכניס ילד או שניים עם סייעות, ועדי סייעת של 

מיוחד  חינוך  של  סייעת  לא  היא  אורי  רגיל,  ד"ר   .

זה   המיוחד  בחינוך  שהסייעות  להורים  הבטיח  ארבל 

שאם   אומרת  זאת  בעירייה.  הסייעות  של  הסייעת 

סייעת,  ה  מגיעה  היום,  משובצות  לא  האלה  סייעות 

לחינוך   הכשרה  שום  לה  שאין  בה,  מזלזל  לא  ואני 

הזה.   הילד  עם  להתמודד  יודעת  לא  והיא  מיוחד, 

ההורים   אז  מצוקה.  מייצרים  פשוט  אתם  עכשיו 

להשתתף.   לא  בוחרים  ופשוט  הרמז,  את  מבינים 

משאירים   אתם  אותם.  מפלים  אתם  חבל    100עכשיו 

י   לדים בבית, אין להם פתרון חלופי.  ומשהו 

פגישה   ראש העיר:  תעשו  שירה  אסנת  שרון  כזה,  דבר  מציע  אני 
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הנהגת   עם  ויחד  כאן  המקצועי  הצוות  עם  נוספת 

בדיקה   תעשו  שאתם  רוצה  ואני  בסדר?  ההורים, 

הזאת   לסוגיה  פתרון  למצוא  אפשר  איך  לי  ותסבירו 

.  ככול שניתן, בסדר? אני רוצה לראות איפה הפערים 

את   לקבל  בעד  מי  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  טוב, 

 הצעת ההחלטה כפי שהוצגה?  

 אם אפשר להקריא אותה.   הדר לביא: 

סייעת   ראש העיר:  האלרגניים  לילדים  תספק  סבא  כפר  עיריית 

 אישית בקייטנת חודש אוגוסט.  

 לא, אתה מקריא את הלא נכונה.   יעל סער: 

 איך?   ראש העיר: 

בחינ  יעל סער:  האלרגיים.  אנחנו  על  דיברנו  לא  המיוחד,  וך 

 אנחנו בקודם.  

לילדי   ראש העיר:  אוגוסט  קייטנות בחודש  לייצר  העירייה תפעל 

זאת   לאור  לצרכיהם.  יותאמו  אשר  המיוחד  החינוך 

רוצים   אתם  היום?  מסדר  זה  את  להוריד  אפשר 

 להעלות להצבעה?  

שזה   יעל סער:  לי  נראה  שהצעת  מה  לאור  גם  שלהצבעה,  ודאי 

 שהולכים לעשות.    מה 

ינסו   ראש העיר:  פתרון,  למצוא  מנסים  שזה,  מה  לא  זה  לא, 

 למצוא פתרון.  

 תפעל ליצור קייטנות שיותאמו לצרכיהם, זה זה.   יעל סער: 

יעל, הדר   ראש העיר:  טוב. מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה? 

 ויוסי.  

 מה ההצעה האלטרנטיבית?   עו"ד עדי לוי סקופ: 

יישב    ההצעה  ראש העיר:  המקצועי  שהצוות  האלטרנטיבית 

בטוח   אני  בטוח,  אני  תראו  פתרון.  למצוא  וינסה 
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את   תשמעו  אבל  למצוא,  הגדול  המאמץ  את  שיעשו 

בעיה   גם  שיש  מבין  אני  שכרגע  המקצועי,  הצוות 

יש   אם  העיקרית.  הבעיה  וזאת  סייעות,  לגייס 

נפתח. אבל כרגע הצוות המקצועי   סייעות אז קדימה 

סי  שאין  אפשר  טוען  איך  לי  תציגו  בואו  אז  יעות. 

נפנה   סייעות,  לגייס  מאמץ  עוד  יעשו  לעשות, 

יהיו   שהן  סייעות  להם  יש  אולי  נוספות,  לעיריות 

לשירות   התעסוקה,  למשרד  נפנה  לעבוד,  מוכנות 

אין   אם  מאמץ.  יעשו  סייעות.  ונחפש  התעסוקה 

ההצבעה.   את  ממשיך  אני  סייעות.  אין  אז  סייעות 

 את זה מסדר היום?    כן, מי בעד להסיר 

 זה על סדר היום, זה לא ההצבעה.   הדר לביא: 

   -מי נגד ההצבעה? עדי, אמיר, אורן, דני  ראש העיר: 

   -רגע ראש העיר, אפשר לציין את ה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ראש העיר, פליאה, עילאי עם המסכה ומאיר.   ראש העיר: 

   -שנייה רגע אלון  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ודה רבה נושא הבא.  ת  ראש העיר: 

לא   עו"ד עדי לוי סקופ:  זה  אמר  העיר  שראש  מה  העיר,  ראש  שנייה  רגע 

 הצעה אלטרנטיבית אלון?  

   -לא, לא, זו לא הצעה. תראי אני חושב ש  ראש העיר: 

 בסדר אוקיי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

לצביקה,   ראש העיר:  גם  אמרתי  אני  כזה,  משהו  לכם  אגיד  אני 

פוליטי,  נושא  לא  שיש    זה  בגלל  ולכן  עניין.  פה  יש 

למצוא   נוסף  מאמץ  יעשה  המקצועי  הצוות  עניין,  פה 

היא   הבעיה  רק  פתרון,  למצוא  בעד  אנחנו  פתרון. 

פותחים   היו  סייעות  היה  אם  סייעות.  שאין  כרגע 

גם   השירות  את  הרחבנו  אנחנו  הרי  בעיה.  בלי 
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ברורה   בצורה  הודיעה  העירייה  אוגוסט.  במהלך 

א  ממשיכים  חודש  שאנחנו  במהלך  גם  הפעילות  ת 

תקופה   עוד  נותנים  פעם,  אף  היה  שלא  מה  אוגוסט, 

רוב   לעשות  ומה  אוגוסט,  בחודש  קייטנות  של 

איזה   על  נחשוב  אז  בחופשה.  נמצאות  הסייעות 

יש   שאפשר.  מה  נפתח  אפשר  אם  נוסף,    100פתרון 

להם   למצוא  צריך  פתרון,  למצוא  שצריך  ילדים 

נ  אחרות,  לערים  נפנה  ממקומות  סייעות.  גייס 

וננסה   מאמץ  יעשו  התעסוקה,  לשירות  נפנה  אחרים, 

את   שתבינו  רוצה  רק  אני  תודה.  הפער.  את  להקטין 

אדם.   כוח  פרופר  היא  הבעיה  הבעיה,  זאת  הסוגיה. 

של   בעיה  לא  זה  אחרת,  בעיה  פה  אין  הבעיה.  זאת 

תקיימו   המקצועי  לצוות  שלי  הנחיה  יש  רצון  רצון. 

כוח אד  אין  קייטנות,  עוד  עוד  נעשה  ם. הם בחופשה. 

נוסף לראות מי שתוותר על החופשה שלה, או   מאמץ 

אני   מכירים,  אתם  ואם  לעבוד,  מוכנה  שתהיה  מי 

שמוכנים   גברים  נשים  שרוצים  אנשים  אליכם,  פונה 

ככול שאנחנו   גדולה.  כסייעת באהבה   / כסייע  לעבוד 

הוק   אד  גם  אותם  לקלוט  מוכן  אני  יותר,  נקלוט 

בעיה, ונפתח את הקייטנות, אבל    לתקופה הזאת בלי 

בתקופה   קשות  הכי  אחת הבעיות  אגב  כוח אדם.  אין 

שלא   מי  הקורונה,  של  האלה  וחצי  השנה  של  הזאת 

ושל   פוליטי  פעם  עוד  עניין  לא  וזה  זה,  את  מבין 

על   וחס  חלילה  שהוא  משהו  ושל  כאן  כוח  מאבקי 

גם   כאן  לכם  אומר  אני  הילדים.  של  גם  חשבון 

הקורו  של  אתגרים  בתקופה  מאוד  הרבה  לנו  היו  נה, 

בנושא כוח אדם. תוסיפו לכך את החל"ת ששולם פה  
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מדינת   ידי  על  מחשבה  בחוסר  ארוכה  כך  כל  תקופה 

מאוד   והרבה  לעבוד.  רוצים  לא  אנשים  ישראל. 

הזה,   היום  עצם  עד  חזרו  ולא  לחל"ת  יצאו  אנשים 

מיני   וכל  אפשרויות  מיני  וכל  סיבות  מיני  מכל 

א  אני  אז  לכם  תהיות.  יש  פעם,  שוב  פה  זה  את  ומר 

להיות   צריך  זה  נגייס.  לגייס,  לנו  לגייס,  אפשרות 

כיפוף   לא  זה  פוליטי,  עניין  לא  זה  משותף,  מאמץ 

צריך   לא  זה  הזה,  במקום  משחק  לא  זה  ידיים, 

של   משותף  מאמץ  פה  להיות  צריך  זה  פה.  להיות 

יבואו   מסגרות,  עוד  של  פתיחה  לאפשר  כדי  כולנו, 

 ?  4, כמה סייעות צריך לפתוח קייטנה  סייעות על כל 

 .  2 אסנת חכמון: 

   -כמה היה לנו ב   2על כל   ראש העיר: 

 ילדים.    20 אסנת חכמון: 

צריכים    20-ל   2 ראש העיר:  אנחנו  בתכלס  אומרת  זאת  ילדים. 

עוד   היא    8-10בערך  לא,  נוספות. אתה אומר  סייעות 

 אומרת כן, אז תשבו.  

שבחינוך  יעל סער:  אומר  הוא  ל   2המיוחד    לא,    8-סייעות 

 ילדים.  

זה   ראש העיר:  על  מצר  אני  פעם  שוב  תשמע,  צביקה  צביקה, 

שזה מגיע למגרש הזה, לדעתי זה לא נכון. אני חושב  

כולנו.   של  הזמן  ואת  העניין  את  מייתר  סתם  שזה 

עניין   לא  זה  העיר,  כראש  שלי  בהנחיה  ביחד  תשבו 

ישיבות שמבזבזות את הזמן ש  או  ל  של הצעות לסדר 

כוח   ותגייסו  תשבו  בבוקר  מחר  הזה  בזמן  כולם. 

עוד    2אדם. יהיו   יהיו  סייעות אני פותח עוד מסגרת, 

עוד    2 יהיו  מסגרת.  עוד  פותח  אני  סייעות    2סייעות 
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זה   העניין,  כל  זה  עובדות,  תביאו  מסגרת.  עוד  נפתח 

המערכת   של  יכולת  חוסר  של  או  רצון  של  משהו  לא 

וח אדם, אין לי בעיה.  להתארגן. יהיו סייעות יהיה כ 

שבוע   אני,  הולך  הייתי  אני  יכול,  הייתי  אני  אם 

זוכרים   אתם  אם  שנסגר,  ספר  בית  כשהיה  וחצי. 

וכל   והמנהלת  המורות  וכל  הקורונה,  של  בתקופה 

ספר   בית  להפעיל  דאגנו  אנחנו  לבידוד,  הלך  הצוות 

שהיו   כאן,  שלנו  הצוותים  ידי  על  עצמנו  בכוחות 

כוח אד  עניין  יכולים. תביאו  לא  אין פה בכלל, זה  ם, 

שצרי  מהמורה  של  סוג  איזה  בכלל  פה  של  להיות  כה 

בעלי   ילדים  הבא,  נושא  טוב,  מועצה.  בישיבת 

 -אלרגיות. כן, מי 

האם   הדר לביא:  לסייעות,  אולי  רעיון  הזה  בהקשר  לפני,  שנייה 

שנמצאות   מיוחד  לחינוך  שמוכשרות  סייעות  יש 

 ?  היום בקייטנות שהם לא חינוך מיוחד 

 לא, אין כאלו.   אסנת חכמון: 

.   הדר לביא:   אין כאלו

 זאת הבעיה.   ראש העיר: 

 תודה.   הדר לביא: 

לכן   ראש העיר:  כאן  זה  את  אומר  ואני  שתבינו,  רוצה  אני  הדר 

לפתוח   בשביל  ולצוות.  לצביקה  זה  את  אומר  ואני 

צריך   פה  שנאמר  כמו  גם  2מסגרות  ולפעמים   ,3  

אתן  אם  אדם.  כוח  אין  פונה    סייעות.  ואני  מכירות, 

סבא   בכפר  סייעות  יש  אם  וברשת,  במדיה  פה 

מהמגזר   שלנו  בחברים  השרון,  בהוד  ברעננה 

שלי   לחברים  מחר  גם  אפנה  אני  לעבוד,  שמוכנות 

להביא   בעיה  לי  אין  אחרות,  ערים  לראשי  במגזר, 
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לא   זאת  מסגרת,  עוד  ולפתוח  בבוקר  מחר  אותם 

לצערי,  אדם  כוח  שאין  היא  הבעיה  נעשה    הבעיה. 

כולנו. הנהגת הורים, אתן, מי   עוד מאמץ משותף של 

שמכיר   שרוצה  מי  כל  סדבון,  יוסי  והלכה,  שכעסה 

הנחיה   זה  בבוקר.  מחר  פותח  אני  סייעות.  תביאו 

מסגרות,   לפתוח  ברורה,  הנחיה  לצוות.  אגב  שלי 

את   להם  אני אומר  לפתוח מסגרות,  לפתוח מסגרות, 

עוד  ותפתחו  עוד  תפתחו  הזמן.  כל  עוד,    זה  ותפתחו 

חופשות.   יש  חל"ת,  יש  אדם.  כוח  אין  אדם.  כוח  אין 

 תודה.  

 

מס'   החינוך    : 363החלטה  ילדי  בנושא  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  לא 

 המיוחד. 

 יעל, הדר, יוסי.   -בעד 

 ומאיר.    דני, ראש העיר, עילאי, פליאה אורן,  אמיר,  עדי,   -נגד 

 

 ילדים בעלי אלרגיות.   . 3

 

 דים בעלי אלרגיות. מי מציג?  יל  ראש העיר: 

 אני.   יעל סער: 

 כן.   ראש העיר: 

הנושא   יעל סער:  בעיניי  אפריל  זה  בחודש  מהכול.  חשוב  הכי 

השנה נכנסה בחורה צעירה למסעדה. מסעדה בשרית  

בשם   צעירה  בחורה  זוכרים,  כולם  למהדרין,  כשרה 

בת   ילדה  דרעי,  קינוח  22אושר  קינוח,  הזמינה   .

להיות   אמור  אלרגיה  שהיה  עם  בחורה  פרווה. 
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לא   גלידה  הביא  יצא  בטעות  והעובד  לחלב,  חריפה 

וכולנו   חלבי,  קינוח  קיבלה  היא  בקיצור  נכונה, 

בת   בחורה  הזה.  הסיפור  נגמר  אך  שכל    22יודעים 

אלרגית,   שהיא  ידעה  אלרגית,  הייתה  שלה  החיים 

דבר   בשום  לגעת  לא  יכולה  שהיא  מה  בכל  נזהרה 

בג  חייה  הסתיימו  טרגית  חלבי,  טעות  לל 

ישראל   שמדינת  הסיבה  זו  זה,  בגלל  ומטומטמת. 

לקבל   חייב  אלרגיה,  לו  שיש  ילד  שכל  החליטה 

לו   תיתן  שלא  אסון,  ממנו  שתמנע  אישית  סייעת 

אלרגיה   עם  ילד  לו.  שאסור  הזה  לאוכל  להגיע 

ממרח.   עם  לחם  בתוך  יש  מה  יודע  לא  לבוטנים 

מילדים  לצפות  יכולים  לא  אנחנו  האלה  בני    הילדים 

מהם    5,  4,  3 לצפות  יכולים  לא  כראוי.  לבחור 

של   בסביבה  נמצאים  שהם  מדברים    30להימנע 

בדיוק   ואין  לכן    2ילדים,  עליהם.  שמשגיחות  עיניים 

האלרגיים   הילדים  על  לשמור  שנועדו  הסייעות 

אף   שאין  השנה,  אורך  לכל  איתם  להימצא  חייבות 

זה   עליהם.  שישמור  מישהו  הורה,  אחרת,  סמכות 

חובה  נו  זו  ובעיניי  קריטי  קריטי,  קריטי,  שא 

אוגוסט   בקייטנות  גם  האלה  לילדים  ניתן  שאנחנו 

עם   ילדים  בייחוד  עליהם,  שתשמור  אישית  סייעת 

עניין   באמירה  לא  באמת  זה  חיים,  מסכנת  אלרגיה 

ומוות,   חיים  של  עניין  באמת  זה  ומוות,  חיים  של 

ממליצה   אני  אדם.  כוח  על  קודם  שדיברת  וכמו 

כזה  שמחר   ילד  לכל  להביא  להחליט  ונשב  נבוא 

לא   אנחנו  מפחיד.  זה  אותו  אישית  כי  סייעת, 

לא   זה  באמת  פה.  קורה  אסון  שום  לראות  צריכים 
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חשוב,   חשוב,  וזה  מפחיד  זה  כלום,  ולא  פוליטיקה 

 חשוב שניתן לזה פתרון כבר מחר.  

 תודה, מישהו נוסף?   ראש העיר: 

אנ  הדר לביא:  אם  להבין  מצליחה  לא  חוק  אני  פי  על  חנו 

תקנו   תקצוב,  פי  על  או  השנה,  כל  לסייעת  משלמים 

כי   השנה.  כל  עובדת  לא  היא  איך  בדקויות.  אותי 

האלרגיה   עם  מפסיק  לא  הילד  פה  שנאמר  כפי 

 באוגוסט, הוא נמצא במסגרות שלנו ללא סיוע.  

 אוקיי, תשובה.   ראש העיר: 

אלרג  יובל בודניצקי:  לילדים  הסייעות  פה  גם  אשיב.  הינם  אני  ניים 

ככול   שנתית  לחופשה  הזכאיות  עירייה  עובדות 

את   לנצל  יכולות  ואינן  הואיל  ברשות.  העובדים 

ובהתאם   הלימודים,  שנת  במהלך  השנתית  חופשתן 

השנתית   חופשתן  את  מנצלות  הן  הקיבוצי,  להסכם 

שנת   הארכת  בתום  הקיץ,  בפגרת  אוגוסט  בחודש 

 הלימודים על ידי משרד החינוך.  

 ראש העיר, אני יכול להגיד משהו?   לוביץ': מר מאיר מנד 

 כן מאיר.   ראש העיר: 

שני   מר מאיר מנדלוביץ':  מצד  אחד,  מצד  מהצד  מסתכל  אני  רוצה,  אני 

פה   נעשה  אוגוסט.  בקייטנת  ילד  לי  ויש  הורה  אני 

או   פחות  מגלגולים  הם  האלה  הסעיפים  כל  ניסיון, 

פתרון   לתת  ניסיון  פה  נעשה  סעיף,  אותו  של  יותר 

פתרון  שהו  נותן  שהוא  לקופסה,  מחוץ  קצת  א 

זה   פה  רואים  שאנחנו  הסעיפים  כל  באוגוסט. 

בגלל   בקשיים  נתקל  הזה  הפתרון  שבהם  מקרים 

קל   הכי  הדבר  שנים.  שקיימים  קיבוציים  הסכמים 

אחד,   לאף  באוגוסט  לתת  לא  היה  פשוט  זה  לעשות 
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ואז לא היינו בכלל בשיחה הזאת. אני חושב שיש פה  

פה  ויש  חושב    ניסיון  ואני  משהו.  לעשות  רצון  באמת 

צריכים   האלה  שהדברים  מסכימים  פה  שכולם 

זה   זה,  בואו נמסגר את  להיפתר בשנים הבאות. אבל 

נמסגר   בואו  אבל  הנקודות,  את  מעלים  שאתם  טוב 

הטוב   את  רוצים  פה  כולם  המתאים.  בכיוון  זה  את 

 ביותר.  

ה  הדר לביא:  את  רוצים  לא  פה  שאנשים  חושב  לא  אחד  טוב  אף 

 ביותר.  

שאני   ראש העיר:  כמו  פעם,  שוב  כשזה  אנחנו  אמר,  שמאיר  מה 

אוגוסט,   של חודש  הנושא  לפתחי  הגיע  אמרתי כשזה 

גם   נעשה  בלי אפילו לפקפק לרגע,  לצוות  אני אמרתי 

שהמדינה   לא  זה  המציאות,  מחויב  לא  זה  באוגוסט. 

גדול   במאמץ  התארגנה  כולה  המערכת  אותנו.  חייבה 

צרי  אגב  של  מאוד.  הזה  שבחודש  גם  לזכור  ך 

של   השנה  לפתיחת  היערכות  של  חודש  זה  אוגוסט, 

ילדים.   גני  של  והכשרה  תיקון  של  ילדים,  גני  צביעת 

שבדרך   חודש  וזה  מורכבויות,  מאוד  הרבה  פה  יש 

המצב   ובגלל  הקורונה  בגלל  חופש.  חודש  היה  כלל 

נמצאים   שאנחנו  התנאים  כל  ובגלל  התעסוקתי, 

המע  את  לחצנו  אפשרי,  בהם,  בלתי  למצב  רכת 

המשך   לעשות  נוסף  מאמץ  עוד  נעשה  בואו  ואמרנו 

של מסגרת, כמו שמאיר אמר בחודש אוגוסט. זה לא  

לקבל   יכולנו  אותו,  לעשות  חייבים  שהיינו  משהו 

שב  נגמר.    31.7-החלטה  זה  ובזה  מנוע,  מדוממים 

 מתי נגמרה הקייטנה האחרונה?  

 ש גם קייטנת מדע.  בעצם מחר זה היום האחרון, וי  שרון פז: 
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ה  ראש העיר:  החלטה  30.7-מחר  לקבל  יכולנו  אומרת  זאת   .

חבר'ה   ולהגיד  מצב,  הערכת  אחרי    sorryעירונית 

ויוצאים    30.7 המערכת,  את  מכבים  רבה,  תודה 

מצער,   מאוד  זה  הדיון.  נגמר  ובזה  כולם,  לחופשה 

הורים   והנהגת  המנהיגות  והנבחרים,  שהציבור 

לא   צביקה,  פה  אותנו  שנמצאים  הופך  שזה  מבינים 

הצוות,   על  פה  מסתכל  שאני  למצב  המערכת  את 

לא   אחד  אף  חייבים.  הייתם  לא  אמר  שמאיר  וכמו 

שאנחנו   שמרוב  למצב  מגיעים  אנחנו  מחויב.  היה 

בלתי   למצב  מגיעים  אנחנו  המערכת,  את  סוחטים 

לצאת   רוצים  שאנשים  חופשות  יש  א'  אז  אפשרי. 

א  רוצים  אנשים  לעשות  מה  שעובדים  לחופש.  חרי 

זה   שחופש  חושב  אני  האלה,  במערכות  שלמה  שנה 

בעיקר   במסגרות,  שנמצא  למי  בריא  הכי  דבר 

במסגרות האלה כל כך תובעניות, שתובעות מהם כל  

יש הרבה מאוד   נפש. הדבר השני  כך הרבה תעצומות 

לנו בסך הכול חודשיים של   יש  הסכמים. דבר שלישי 

או   חודש  מתוכם  שאנחנ   3קיץ  עושים  שבועות  ו 

מוכנות   לנו  יש  שנותר  בחודש  כך  ואחר  קייטנות, 

של   ההיערכות  כל  קודם  הגן,  של  היערכות  לשנה, 

שדרוגים,   צביעה,  שיפוצים,  העירונית.  המערכת 

צריכים   זמן,  הרבה  לא  שהוא  אחד  בחודש  בטיחות. 

ל  החינוך  מערכת  כל  את  מגיעים  1.9-להכין  ואז   ,

ו  להיערך,  כדי  פנימה  ונכנסים  זה  הצוותים  כל  בתוך 

להיות   יכול  קייטנה.  של  תקופה  עוד  לנו  דחסנו 

אפשרות.   גם  בלתי אפשרי.  נגדיר שזה  שבשנה הבאה 
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לתת   צריכים  ואנחנו  מסוגלת  לא  המערכת  אם 

כי   ואיפה,  איפה  ליצור  יכולים  לא  שאנחנו  פתרונות, 

ויש   יש בעיות כאלה,  כי  יש חופשות,  כי  אין סייעות, 

ל  רוצים  אנחנו  אחרות,  יכול  בעיות  פתרון.  תת 

ראש   חבר'ה  ויגיד  המקצועי  הצוות  שיבוא  להיות 

את   לתת  מסוגלים  לא  אנחנו  סליחה,  שלנו  העירייה 

וב  וההולם,  הנכון  ההורים    30.7-המענה  לכל  תודיע 

ויוצאים   העירייה,  של  המסגרת  מסתיימת  שבזה 

מאמץ   פה  עושים  להיות.  יכול  זה  גם  לחודש.  לחופש 

ונמצא   נמצא  שכן  מה  אגב  עילאי.  נמצא.  פתרון 

חושב   אני  לקייטנות,  שקשור  מה  כל  של  לנושא 

שהמערכת עושה מעל ומעבר ממה שאפשר פה לדרוש  

צריך  ממנה  אבל  שניתן.  ככול  עוד  לעשות  וינסו   ,

 לקבל את זה בהבנה, שגם לפעמים אי אפשר.  

   -אני אשמח בזמן שלי  הדר לביא: 

   -טוב, אני מעלה את זה להצבעה  ראש העיר: 

 רגע, אני אשמח לזמן שלי.   א: הדר לבי 

 הזמן שלך בבקשה.   ראש העיר: 

את   הדר לביא:  מוקירה  אני  העיר  ראש  שאמרת  למה  בניגוד 

קייטנות   פה  היו  שנתיים  לפני  עד  אבל  המאמץ, 

שלא   זה  אז  אחרת.  בצורה  שנוהלו  באוגוסט, 

קייטנות   האזור  בכל  שיש  זה  ברור.  זה  חייבים, 

רוצ  שכולם  זה  ברור.  זה  ברור.  באוגוסט,  זה  ים, 

   -השאלה איך. אתה שינית את הפורמט 

 בואי תעזרי.   ראש העיר: 

 סליחה?   הדר לביא: 

   -בואי תעזרי, מאוד קל לשבת בצד  ראש העיר: 
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 תנסה להקשיב למה שאומרים.   הדר לביא: 

 לא, אני אומר לך את זה פה, אני מקשיב קשב רב.   ראש העיר: 

 תן לי גם לדבר.   הדר לביא: 

ולהגיד  ז  ראש העיר:  ביקורת,  ולהעביר  הדר  לשבת  קל  מאוד  ה 

לעשות   וצריך  ככה,  לעשות  וצריך  ככה,  לעשות  צריך 

ואתם   ככה.  לעשות  וצריך  ככה,  לעשות  וצריך  ככה, 

מהעניין,   חלק  תהיי  בואי  ככה.  לעשות  צריכים 

ש  תראו  אתם  לעשות.  הדרך  את  אמר  -ותמצאי  איך   ,

ורציני  ראוי  איש  ז"ל  לשעבר  ישראל  ממשלת    ראש 

משם.   רואים  לא  מכאן  שרואים  מה  שרון,  אריק 

 מאוד קל להגיד מה צריך לעשות.  

   -אתה מבין למה אנחנו  הדר לביא: 

לך,   ראש העיר:  מאפשר  אני  המקצועי,  הצוות  מה  תשמעו  בואו 

מאפשר   אני  המקצועי,  הצוות  עם  לשבת  לך  מאפשר 

בשיא   באמת,  יעל  עם  יחד  ביחד,  לשבת  ולך  להם 

יקה לא בקואליציה אופוזיציה,  הרצינות, לא בפוליט 

יחד   אסנת,  עם  יחד  שרון,  עם  ביחד  ואת  יעל  תשבי 

אתכם.   אני  שתצאו  פתרון  וכל  הצעה  כל  שירה.  עם 

 אני הראשון שייתן את ברכת הדרך, את מוזמנת.  

לא מכבד   הדר לביא:  לך שאתה  הסיבה שאנחנו מסבירים  תודה. 

כי לדוגמא עכשיו כמו בפעמים קודמות,    אותנו, היא 

לא שקטעת אותי כמו עכשיו, אלא גם הסברת לי מה  

אז   לעשות.  צריכה  אני  ואיך  בסדר  לא  עושה  אני 

לי   יש  לי    5ברשותך  שיש  מה  להגיד  לי  תן  דקות, 

 להגיד.  

.    5 ראש העיר:   דקות תדברי

בפורמט   הדר לביא:  באוגוסט  קייטנות  היו  שנתיים  לפני  עד 
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הגננות  ידי  על  פרטית  הפעלה  היה  הפורמט  .  אחר. 

האם   להיות.  יכול  טוב?  מענה  האם  מענה.  נתן  והוא 

עכשיו   עשית  להיות.  יכול  לשינוי?  מתנגדים  ההורים 

מבחינת   שנתיים,  לפני  היה  מה  תבחן  מהותי,  שינוי 

מבחינת   התעסוקה,  מבחינת  רצון,  שביעות  איכות, 

זו   עכשיו.  שיש  מה  ותבחן  מענה,  לתת  היכולת 

מ  בתהליכים  לעשות  שצריך  מה  זה  קצועיים  ההצעה, 

 של ניהול.  

 צריך.   ראש העיר: 

בכוח אדם.   הדר לביא:  על חוסר  לנו שוב  לנאום  רוצה  או שאתה 

יש   שאפשר.  טוב  הכי  מנסים  שלא  אומר  לא  אחד  אף 

רואים   לא  מכאן  שרואים  דברים  אחרות,  זוויות 

ולגבי   ולבחון.  להקשיב  זה  מלכבד  וחלק  משם. 

 פגישה עם הצוות, בהחלט שאני אשמח להיפגש.  

 היא בוטלה ברגע זה.   ראש העיר: 

 להגיד את מה שיש לי להגיד.   הדר לביא: 

והאפליה   מר מאיר מנדלוביץ':  החוקיות  הבעיות  לכל  מודעת  את  הדר 

סתם   לא  זה  הישן,  בפורמט  וגנים  גננות  בין  שנוצרה 

 נפסק. היה עם זה הרבה בעיות.  

נות  הדר לביא:  אנחנו  תגידו  אל  שינינו.  תגידו,  אז  בעיה  נים  אין 

 משהו שאי פעם לא ניתן, ואנחנו מלכי העולם.  

 מאיר זה לא יעזור.   ראש העיר: 

 תהיו כנים עם מה שניתן.   הדר לביא: 

   -עזוב. אתה יודע  ראש העיר: 

 וגם זה יש ביקורת.   הדר לביא: 

בסדר,   ראש העיר:  לא  אתם  תגידו  לעשות,  צריך  לעשות,  צריך 

סקרי  ברמת  בינתיים  אבל  בסדר.  לא  דבר    שום 
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בסדר   אנחנו  זה,  ברגע  מקבל  גם  שאני  רצון  שביעות 

מנכ"ל   בבקשה  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  אז  גמור. 

 תקריא את ההחלטה.  

 מי בעד ההצעה מי נגד?   עו"ד אלון בן זקן: 

 לא, תקריא אותה, תקריא אותה בבקשה.   יעל סער: 

 כן.   ראש העיר: 

א  עו"ד אלון בן זקן:  אוגוסט  בחודש  קייטנות  על  עם  אנחנו  ילדים  על  ו 

 אלרגיות.  

 לא, לא, על האלרגיים.   יעל סער: 

לילדים   עו"ד אלון בן זקן:  תספק  סבא  כפר  עיריית  זה  ההחלטה  הצעת 

 האלרגנים סייעת אישית לקייטנת חודש אוגוסט.  

,   ראש העיר:  אורן אמיר,  עדי,  נגד?  מי  ויוסי.  הדר  יעל,  בעד?  מי 

רבה  תודה  ומאיר,  דני  דני?  איפה  העיר,    ראש 

 הישיבה סגורה.  

 

מס'   בעלי    : 364החלטה  ילדים  בנושא  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  לא 

 אלרגיות.  

 יעל, הדר, יוסי.   -בעד 

 ומאיר.    דני, ראש העיר אורן,  אמיר,  עדי,   -נגד 

 

 קייטנות חודש אוגוסט.   . 4

 

 יש עוד נושא לדיון.   הדר לביא: 

 עוד נושא? איזה עכשיו?   ראש העיר: 

 עוד נושא אחד.   ן זקן: עו"ד אלון ב 

.   הדר לביא:   נושא שהגשנו
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 איך?   ראש העיר: 

 זה קייטנות בחודש אוגוסט.   עו"ד אלון בן זקן: 

עברנו   ראש העיר:  אנחנו  אחד.  נושא  אתם    4עוד  מה  שעות, 

 אומרים נמשיך?  

 אלא אם כן אתה רוצה לבוא שוב.   יעל סער: 

 איך?   ראש העיר: 

 .  נושא אחד אחרון  יובל בודניצקי: 

   -שעות או להפסיק   4אתם רוצים להמשיך אחרי   ראש העיר: 

 שעות.    4זו ישיבה חדשה, זה לא   הדר לביא: 

אתם   ראש העיר:  מה  ישיבה,  עוד  עשו  שעברה  פעם  אבל  איך? 

 אומרים?  

 לא, כי זה היה ישיבה אחת.   יעל סער: 

עוד   ראש העיר:  בשביל  בערב  מחר  נבוא  בואו  מחר.  נבוא  בואו 

 נושא.  

 פספסת נושא, בואו נתקדם.   יא: הדר לב 

   -טוב  ראש העיר: 

 למה הכול צריך למשוך אחורה.   הדר לביא: 

   -טוב, מה אתם אומרים אנחנו  ראש העיר: 

   -קייטנות חודש אוגוסט אנחנו  הדר לביא: 

עברו   ראש העיר:  להמשיך?  או  הישיבה  את  להפסיק    4רוצים 

לא   להצבעה,  זה  את  להעלות  צריכים  היינו  שעות 

 מה אתה מציע?    אמיר? 

   -ראש העיר אני אשמח שנמשיך לעוד כמה  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 מי אמר את זה?   ראש העיר: 

 אני עדי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

או   ראש העיר:  מחר?  ישיבה  עוד  לעשות  רוצה  לא  את  עדי? 

 במוצאי שבת? או מחר יום שישי.  
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 בואו נמשיך.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

ה  ראש העיר:  לפי  זה  אלון  את  להעלות  צריכים  אנחנו  זמנים 

 שעות? פספסתי ברבע שעה.    4להצבעה אחרי  

 ישיבות, זו הישיבה השנייה.    2-אנחנו ב  עו"ד אלון בן זקן: 

להיות   ראש העיר:  צריכה  גם  הזאת  יש    4הישיבה  אז  הא  שעות. 

טוב,   היום.  מרווח  אני  קדימה  אז  שעתיים,  עוד  לנו 

 סט.  כן. מה הנושא? קייטנות חודש אוגו 

שהעירייה   הדר לביא:  שנעשה  השינוי  לאור  מציעים  אנחנו 

בקייטנות   שניתן  השירות  את  ותבחן  תתחקר 

לצוותים   לילדים  נכונה  פעולה  דרך  ותיבחר  אוגוסט, 

 ולהורים.  

להגביר את   ראש העיר:  סליחה. אם אפשר  כלום,  אני לא שמעתי 

 הקול ולחזור שוב.  

שהעיר  הדר לביא:  היא  שלנו  ההחלטה  ותבחן  הצעת  תתחקר  ייה 

ותבחר   אוגוסט,  קייטנות  בנושא  שניתן   השירות  את 

 דרך פעולה נכונה לילדים, לצוותים ולהורים.  

 את מוכנה להסביר בדיוק למה את מתכוונת.   ראש העיר: 

   -שבסוף הקייטנה  יעל סער: 

 יעל אני לא שומע.   ראש העיר: 

אם  יעל סער:  ויחליטו  הביצועים  את  יבדקו  הקייטנה    שבסוף 

 זאת הייתה הדרך הנכונה לתת את השירות.  

תותחי   ראש העיר:  פה  ויש  מקצוע,  אנשי  שעובדים  כמו  אז  יפה. 

מכן   לאחר  עובר  שלא  בעירייה  תהליך  אין  מקצוע, 

דעת   חוות  ההורים,  לכל  משוב  גם  לקחים,  הפקת  גם 

איך   דעתך,  מה  מקוון  טופס  אחד  כל  יקבלו 

צ  איפה  לשפר,  שצריך  חושב  אתה  מה  ריך  התרשמת, 

אתה   האם  מהאוכל,  מרוצה  אתה  האם  להתייעל, 
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מהקייטנה,   מרוצה  אתה  האם  מהשירות.  מרוצה 

 האם אתה מרוצה מהמחיר.  

את    ויתכללו  הדעת  חוות  כל  את  יאספו  מכן  ולאחר 

את   גם  כך  אחר  המתאימים.  הלקחים  את  ויפיקו  זה 

אנחנו   אחרת.  עובד  לא  זה  עובד.  זה  ככה  המסקנות, 

משת  חושבים,  הזמן  חושבים  כל  מתייעלים,  פרים, 

אחרת   טוב,  יותר  הרבה  זה  את  לעשות  אפשר  איך 

ב  לבוא  פשוט  יותר  חבר'ה    1.7-הרבה    30.7להגיד 

עבודה   עשיתם  נעימה,  חופשה  חבר'ה,  רבה  תודה 

קיץ   שיפוצי  יש  הכבוד,  כל  יולי,  בחודש  מצוינת 

עכשיו שבועיים שלושה, הצוותים מתכוננים לעבודה  

לא   זו  לדרך,  העירונית  ויוצאים  המערכת  הדרך. 

את   לתת  משתדלת  סבא  כפר  בעיריית  סבא  בכפר 

שלה,   לתושבים  לתת  יכולה  שהיא  טוב  הכי  השירות 

שביעות   רמת  ברצינות,  לכם  אומר  אני  סתם,  לא 

שאין   לא  קל,  שהכול  לא  הילדים.  של  הרצון 

פה   שיושב  מי  כל  את  פה  רואים  אתם  אבל  אתגרים, 

ועובדי  עובדות  שלנו,  הצוותים  עושים    כל  העירייה 

ובאכפתיות,   אמיתית  בשליחות  נאמנה  עבודתם  את 

 ומפיקים לקחים כל הזמן.  

אגב    לבקשתי  מסודר,  משוב  יהיה  התהליך  בסוף 

כן,   אומרות  הן  הנה  כמו  בהגדרה,  הזה  המשוב 

של   בצורה  ההורים  לכל  יגיע  מקצוענים    10שעובדים 

הצוות   ישבו  תיבחן.  שאלה  כל  מסודרות,  שאלות 

את  איפה    ינתחו  לעשות,  צריך  מה  יבינו  התוצאות, 

עבד   שזה  איפה  טוב,  יותר  עוד  נעבוד  טוב  עובד  זה 

הוא   בסוף המוצר  תהליך.  כל  כמו  נשתפר  טוב,  פחות 
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מוכרת,   סבא  כפר  שעיריית  היום  המוצר  גם  טוב. 

 הוא מוצר מצוין.  

רמת    יש  טובות,  קייטנות  הכול  בסך  הקייטנות 

לפע  אז  מאוד.  גבוהה  רצון  יש  שביעות  מים 

קצת   כותבים  יופי,    5,  4,  3בפייסבוק  מאורגנות 

כזאת   וואטסאפ  קבוצת  יש  אותם,  שמארגנים 

העיר,   לראש  עכשיו  תרגיעו  יאללה  להם  שאומרים 

אותו   תתקפו  יאללה  העירייה,  את  תתקפו  יאללה 

את   תתקפו  במאמות,  העירייה  את  תתקפו  שם, 

מי   גם  יודעים  ידוע,  הכול  אחר.  במקום  העירייה 

הכול  מארגן  הדמורליזציה  את  עושה  מי  יודעים   ,

לא   סבא  בכפר  הציבור  דבר  של  בסופו  ידוע. 

להיות   יכול  אז  טוב,  מוצר  מקבל  הוא  מטומטם. 

יכול   הלבטים,  את  ותבין  תשב  הורים  שהנהגת 

רוב   בבעיה,  סבא  בכפר  הסככות  שיגידו  להיות 

הסככות לדעתי בעוד שבוע ייפתחו כבר, וגם המשבר  

ל ביד רמה. אבל המוצר הוא טוב,  הזה אחרינו, שנוה 

הכי   את  לעשות  ומנסים  אחריות  לוקחים  לומדים, 

 טוב שאפשר.  

ערים,    ראשי  של  בפורום  מסתובב  אני  לי  ותאמינו 

אחרים,    15בפורום   במקומות  הגדולות  ערים 

מה   השתגעת,  פשוט  אתה  סער  רפי  לי  ואומרים 

מפנק   אתה  מידי,  יותר  שלך  לתושבים  נותן  שאתה 

אתה  ערים    אותם,  ראשי  יש  לי.  אומרים  להם.  דואג 

הזה.   במקום  נמצאים  לא  לי  מכבים    30.7שתאמינו 

לא   אנחנו  לחופש.  יוצאים  רבה,  תודה  המנוע  את 

 שם.  
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ועושים את העבודה בצורה הכי    לומדים את העבודה 

מקצועית שיכולה להיות. ופה אני רוצה להגיד תודה  

ל  החינוך,  מערכת  של  מנהלים  מנהלות  לכל  כל  רבה 

נתחיל   העירייה  ועובדי  עובדות  לכל  החינוך,  צוותי 

בקיץ   קשה  כך  כל  שעובד  מי  כל  הסייעות,  כל  איתם, 

ולפעמים   לגנים  באים  שהם  בזה  הזה,  אפשרי  הבלתי 

הסייעות   את  רואים  אתם  ופתאום  בידוד,  חוטפים 

כמו   לעבודה  וחוזרות  לבידוד,  נכנסות  הגננת  ואת 

י  לד וילדה בצורה  לביאות, ואחרי זה הן דואגות לכל 

את   שולח  אחריות  חסר  הורה  זה  ואחרי  טובה,  הכי 

כל   ואז  מחו"ל,  חזר  כשהוא  לקייטנה  לגן,  שלו  הילד 

לא   ההורה  כי  פעם,  עוד  לבידוד  הולכת  הקייטנה 

לא   ההוראה  וצוותי  והגננות  שהסייעות  לא  אחראי, 

 אחראיים.  

שהציבור    כדי  המקסימום  את  עושים  עוד  אנחנו  אז 

והה  סבא  ילדות  בכפר  בטוח  ובטוח  סבא,  בכפר  ורים 

וילדי כפר סבא, יהיו הכי מרוצים בבטחה, באחריות  

העובדות   בפני  הכובע  את  מוריד  אני  לי  ותאמינו 

כמובן   העירייה  זאת  ולאור  שלנו.  והעובדים 

דני   פה.  לתחקר  צריך  לא  מתחקרת,  ולא  מתחקרת, 

 תגיד כי אני מסכם. אז דני יגיד.  

   -אז קודם כל  דני הרוש: 

 יש לנו זמן דני, אנחנו רק שעתיים, יש לנו שעתיים.   ראש העיר: 

סובלים   דני הרוש:  שאתם  זה  על  ולשרון  ולשירה,  לאסנת,   ...

שההורים   מכיוון  שעות,  לא  בשעות  בטלפונים  אותי 

ותודה   אליכם.  זה  את  מעביר  אני  אז  אותי,  משגעים 

ויישר כוח בהמשך.    לכם באמת על המענה בכל שעה 
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   -אני מעלה את זה להצבעה  ראש העיר: 

העיר  עו"ד עדי לוי סקופ:  ראש  רגע  רגע,  העיר  ראש  רגע,  רוצה  רגע,  אני   .

הרבות   לתודות  להצטרף  רוצה  אני  כמובן  להתייחס, 

זו   עושות  שאתן  והעבודה  ההוראה  מקצוע  לצוות, 

שגדלה   מי  בתור  יודעת  אני  ביותר,  שוחקת  עבודה 

שה  זה  עצם  ביותר,  שוחק  מורות.  של  עשייה  בבית 

מותיר   זה  מאוגוסט,  בחצי  אוגוסט,  בכל  ממשיכה 

ואנחנו   זמן קצר מאוד לחופש, זה באמת שאפו לכם, 

, עם כוח לשנה  1.9-מקוות מאוד שיהיה כוח לחזור ב 

להתייחס   רק  רוצה  אני  פחות.  לא  ומאתגרת  נוספת 

צורם,   מאוד  זה  שלי  הפנאי,  לתרבות  לחברה  ביחס 

אינו   החברה  שייעוד  שאומרת  בחינוך,  אמירה  עוסק 

 וכמובן שאחת ממטרותיה היא רווח כספי.  

מפעילה    בחינוך, היא  עוסקת  הפנאי  החברה לתרבות 

לא   אם  זה  מה  מרובה.  בהצלחה  היום  מעונות  את 

לידה.   מגיל  חינוך  זה  הרך,  לגיל  חינוך  זה  חינוך, 

זה   את  ועושה  מרובה,  בהצלחה  היול"א  את  מפעילה 

שעוב  צוות  עם  אדירה  במסירות  לילות  באמת  ד 

וזאת   מונח.  במקומה  החברה  של  כבודה  אז  כימים, 

המנכ"לית   לשרון  גם  תודה  לומר  באמת  ההזדמנות 

חצי   לעבוד  הולך  הוא  שגם  המסור,  הצוות  ולכל 

מציעה   אני  רבה.  תודה  באמת  אז  כמובן,  מאוגוסט 

זה,   את  נעשה  גם  כמובן  ואנחנו  ומבקשת,  גם 

החברה   של  הדירקטוריון  של  הישיבה  שבמסגרת 

ישיבה  ל  כל  מקבלים  שאנחנו  כמו  הפנאי,  תרבות 

גם   מסודרים,  דיווחים  עם  מפורטות  סקירות 

סקירה   נקבל  אנחנו  הדירקטוריון  של  הבאה  בישיבה 
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 ריכוז החלטות 

 
 
 
 התחייבויות שלטוניות.   . 1

 

מס'   התחייבויות    : 362החלטה  בנושא  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  לא 

 שלטוניות. 

 יעל, הדר, אסנת, יוסי.   -בעד 

 ומאיר.    ן, דני, ראש העיר, עילאי, פליאה עדי, אורן, רפי, אית  -נגד 

 

 

 ילדי החינוך המיוחד.   . 2

 

מס'   החינוך    : 363החלטה  ילדי  בנושא  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  לא 

 המיוחד. 

 יעל, הדר, יוסי.   -בעד 

 ומאיר.    דני, ראש העיר, עילאי, פליאה אורן,  אמיר,  עדי,   -נגד 

 

 ילדים בעלי אלרגיות.   . 3

 

מס'   בעלי    : 364החלטה  ילדים  בנושא  ההצעה  את  קולות  ברוב  מאשרים  לא 

 אלרגיות.  

 ל, הדר, יוסי.  יע  -בעד 

 ומאיר.    דני, ראש העיר אורן,  אמיר,  עדי,   -נגד 
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 קייטנות חודש אוגוסט.   . 4

 

לא מאשרים ברוב קולות את ההצעה בנושא קייטנות חודש    : 365החלטה מס'  

 אוגוסט.  

 יעל, הדר, יוסי.   -בעד 

 ומאיר.    דני, ראש העיר אורן,  אמיר,  עדי,   -נגד 

 

 

 


