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28.6.2016 

 

 שילוב גורמים מוסמכים בנושאי אלימות מינית במוסדות החינוך -  הצעה לסדר היום

 

 דברי הסבר

 

מזה זמן מה מתפרסמות בתקשורת המקומית חדשות לבקרים, ידיעות על אלימות והטרדות 

מיניות במוסדות החינוך בכפר סבא. עלינו כבוגרים, ובטח ובטח כנבחרי ציבור, לדאוג לכך 

שילדים המגיעים למוסדות החינוך אשר נמצאים בשטח המוניציפלי של העיר, ירגישו בטוחים 

יש לשלב פעילות גורמים מוסמכים בפעילות מוסדות החינוך  -פועל. על כן ויהיו כך ב -ומוגנים 

 בעיר.

 

 הצעת החלטה

 

נציגי אשר יבצעו שיחות עם הילדים במוסדות  -. שיחות של גורמים מוסמכים עם הילדים 1

 .החינוך בנושא זה

תר מקרים בכדי להעניק כלים בעזרתם יוכלו לא -. הדרכה של גורמים מוסמכים למורים וגננות 2

 מסוג זה ויידעו כיצד לנהוג במידה ומגלים אותם.

. שיחות פתע אחת לתקופה של גורמים מוסמכים בנושא יחד עם תלמידים והעברת דוחות 3

 .לעירייה

 

 פליאה קטנר               הנדין-עילאי הרסגור

 חברת מועצת העיר                      חבר מועצת העיר
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10.7.2016 
 

 הצעה לסדר יום בנושא: שחזור מעברת קפלן

בדבר פינוי חלק מהמעברה דאז ע"י עיריית כפר  8.7.16תון הארץ מיום יבעקבות פרסום מע: רקע

ערב מספרי סיפורים לקראת ו ,שהינו שנוי במחלוקת עד עצם היום הזה, וממשלת ישראלסבא 

 :אני מציע כדלקמן, בנושא זה קרובביערך יש

הלי מעברת קפלן ולהקים מוזיאון פתוח לתולדות המעברה ומועצת העיריה מחליטה לשחזר את א

 .ויחסי תושביה ההדדיים והטובים עם אנשי כפר סבא

מועצת העירייה ממליצה שהמוזיאון יוקם באזור שיזכיר את העבר, קרי, מעברת קפלן. לצורך כך 

י גונן, איתי אושרת גנשיהיו חברים בה עמירם מילר,  לקידום הפרויקט,להקים וועדה אני מציע 

 . ואישי ציבור נוספים נה וייזנברגירדו צחר, ענת צ'רבינסקי

 

 בכבוד רב

 עמירם מילר

 חבר מועצת העיריה
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4.9.2016 

 

 ביטול העלאת תשלומי הורים בגני יול"א -הצעה לסדר היום מטעם סיעת מרצ 

 

 דברי הסבר

 

במכתב שקיבלו הורי תלמידי גני יול"א העירוניים, זמן קצר לפני פתיחת שנת הלימודים, התבשרו 

ש"ח נוספים מדי חודש לעומת השנה שעברה. מחטף זה, כשההרשמה  70אלצו לשלם ההורים כי י

 היא כבר עובדה מוגמרת ואין להורים אלטרנטיבות, אינו ראוי ואינו הוגן כלפי ההורים.

לעומת זאת לעיריית כפר סבא דווקא ישנם תקציבים נכבדים למימון מערך הדוברות המשומן, 

 העיר.שמהלל ומשבח את פועלו של ראש 

מאחר ואנחנו מאמינים שילדי הגנים חשובים יותר מאשר האדרת שמו של יהודה בן חמו, ראוי 

 שיקוצץ תקציב הדוברות לטובת ביטול העלאת שכר הלימוד.

 

 הצעת החלטה

 ש"ח. 70. תבוטל העלאת תשלומי ההורים בגני היול"א בסך 1

החופשה אשר נקבע בשנה שעברה. לוח . מספר ימי החופשה בגנים יול"א יהיה זהה למספר ימי 2

 החופשות יתוקן בהתאם.

. במידה ותשלומי ההורים לאחר ביטול ההעלאה לא יכסו את עלות תפעול הגנים, ההפרש יגרע 3

 מתקציב הדוברות ומאירועים עירוניים ככל שידרש.

לאישור  . ועדת הכספים תתכנס על מנת לערוך את ההעברות התקציביות באופן מסודר ולהעבירן4

 מועצת העיר.

 פליאה קטנר        עילאי הרסגור הנדין

 חברת מועצת העיר         חבר מועצת העיר 
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   חינוך  :נושא

 4.9.2016תאריך:                                                                                                    לכבוד:

 מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

 העיריה. יתמנכ"ל אושרת גני גונן,  גב'

  

 נכבדיי,

    חינוך בעיר כפר סבא : 201670/הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב            

 א לתוספת השניה לפקודת העיריות.27הצעה לסדר לפי סעיף              

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

 כדלקמן: , השקעה במו"פ בחינוך בעיר כפר סבא –מבקשים להעלות את הצעה לסדר היום 

 

 :רקע ודברי הסבר להצעה 

 

תלמידים . בהתאם לכך נדרש מערך  21,386 –מערך החינוך בעיר כפר סבא מספק מענה ל  .1

 חינוך מתוקשב איכותי וכמותי. 

בפורטל החינוך היישובי שוהם ישנו פורטל הכולל מאגר משאבים יישובי. מאגר המאגד  .2

חומרים לתלמידים .  להלן קישור : 

http://www.portalshoham.co.il/page.asp?page_parent=44967 
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ריכוז כל הפעילויות של החינוך ופיתוח מו"פ ייחודי לעיר כפר   –ניהול ידע במערך החינוך  .3

 סבא , הכולל את כל המצגות וכל חומרי העזר שמרכז שאגף החינוך מפתח בעיר. 

 יות חברה שונות. וברמת גן מעלים חומרים לפורטל לגבי שעת חברה, רכזי חברה או הצעות לפעיל

 עקרונות חשובים לעבודה חברתית בכיתה  6שכולל לדוגמה , פוסט 
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 :העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן מועצת

 

ה, מצגות ועוד , כולל פיתוח פורטל מקצועי למורים עם חומר לימודי, מערכי שיעור לדוגמ .1

שליחת ניוזלטר מקצועי שיישלח גם לחברי המועצה ויעדכן באסטרטגיה חינוכית 

 עירוניות ובית ספריות.  ופעילויות כלל

ת ביניים , חטיבוי הספר היסודיפיתוח פורטל עזר ללמידה לתלמידים שמרכז את כל בת .2

ואף תיכונים (בגרויות כלליות) כפי שמוצא בפורטל שוהם ומאפשר למידה מתוקשבת 

 לתלמידים מתקשים. 

 להציג את מערך הסיוע לתלמידים המתקשים.  .3

"פ חינוכי בעיר כפר סבא שיאגד את כל הפעילויות השקעה רצינית בפיתוח מחלקת מו .4

 שלו בפורטל. 

 

 בכבוד רב,

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

 חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח


