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אסמכתא:
לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין בקשת שבעה חברי מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין ,שתתקיים ביום רביעי ,2.9.2020 ,י"ג באלול
ה'תש"ף ,באולם הספורט "רמז" ,רח' אלי הורוביץ  ,23כפר סבא .הישיבה תחל עם נעילת ישיבת
המועצה שלא מן המניין לדיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת .2019
הישיבה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות תוגבל ל 50-משתתפים אך תשודר
בפייסבוק העירוני.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
חובה לשמור על מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.
•
חובה למלא הצהרת בריאות טרם הכניסה לישיבה.
•
על סדר היום
דיון לבקשת שבעה מחברי המועצה בנושאים הבאים:
מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה
אישור התוכנית האסטרטגית לחינוך
הטיפול בילדים ונוער בסיכון
מצ"ב הבקשה שהוגשה על ידי שבעה חברי מועצה.

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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26/8/2020
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר סבא
הנדון :דרישה לזימון ישיבה שלא מן המניין בנושא חינוך
בהתאם לסעיף 9א' לתוספת השנייה בפקודת העיריות

הח"מ מבקשים לכנס את מועצת העיר לישיבה דחופה שלא מן המניין לדיון בסוגיות הבוערות בתחום
מערכת החינוך העירונית.
נדמה לנו כי כל הדיון על מצב החינוך נסוב סביב נדל"ן ושיפוצים ואין שום דיון בנושאי פדגוגיה ושיפור
מערכת החינוך העירונית בדיון זה נתמקד בפדגוגיה והמענה החינוכי.
להלן סדר היום וכן הצעת החלטה ביחס לכל סעיף בו.

 .1מתווה הלימודים בצל משבר הקורונה
הלימודים בתקופת הקורונה מציבים אתגרים רבים לכל המערכות העירוניות .ההגבלות אשר הוטלו על
מערכת החינוך מביאות למצב כי ילדים צעירים נשארים שעות רבות בבית .בחלל שנוצר חייבת העיריה
להשקיע משאבים כדי להבטיח מענה רגשי ,פדגוגי וחברתי לילדי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים.
השארת ילדים בני  10בבית ,לבד ,במשך תקופה ארוכה כל כך ,מסוף יוני ,מהווה סיכון ברור ומיידי
לשלומם של ילדי העיר.
על הרשות המקומית לקחת יוזמה ולגלות מנהיגות וכדי לתת מענים החל ממפגשים פיזיים ככל הניתן ועד
למענים נוספים חברתיים ,תרבותיים ורגשיים של מערכת החינוך ותרבות הפנאי בעיר.
כפי שעודכנו בועדת חינוך האחרונה ,לא הוקם צוות עירוני להכנת שנת הלימודים הנוכחית.
הצעת החלטה
"מועצת העיר מחליטה על הקמה מיידית של צוות גיבוש תכנית עירונית אינטגרטיבית לחינוך ולמידה בצל
קורונה .הצוות יכלול את הנהלת העיר ,מנהלי האגפים הרלוונטיים ,מנהלי מוסדות החינוך ,הנהגת
ההורים ,הנהגת התלמידים ,נציגי החינוך הבלתי פורמלי מפקחי משרד החינוך ובעלי עניין נוספים .בראש
צוות ההיגוי יעמוד מנהל אגף החינוך והצוות ידווח מידי חודש על עבודתו בישיבת מועצת העיר".
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 .2אישור התוכנית האסטרטגית לחינוך
בישיבת מועצת העיר מיום  2בינואר  ,2019עם פרישתה של מנהלת אגף החינוך הקודמת ,חה״כ אורלי
פרומן ,נשא ראש העיר את הדברים הבאים:
״בהקשר הזה אני רוצה להתייחס לנושא של התוכנית האסטרטגית לחינוך שאורלי שקדה עליה יחד עם
הצוות ,ובשותפות הדוקה עם נבחרת רחבה של גורמים מקצועיים ,באמת לאורך תקופה ארוכה ,וגם נציגי
ציבור .מדובר בתהליך ממושך אשר כלל ביצוע סקרים דמוגרפים נרחבים שנערכו על ידי הרבה מאוד
חברות שמתמחות בתחום החינוך ודיונים רבים בהשתתפות נציגי ציבור והציבור הרחב .כחלק מהתהליך
גובשו שישה צוותי עבודה שהורכבו מאנשי מקצוע ונציגי ציבור .הם פעלו בתחומים רבים :הגיל הרך,
מלידה עד שש; קידום הישגים; ייחודיות של בתי ספר; ילדים שוני צרכים; פנאי וקהילה ומבנה מערכת
החינוך .כל צוות למד לעומק את הנושא שלו כולל למידת עמיתים ,עם מנהלי אגפי חינוך מרשויות
אחרות ,נציגי משרד החינוך ועוד .לאחר מכן כל צוות ערך מיפוי של המודלים הקיימים בעיר ,דן
במשמעויות ,יתרונות ,חסרונות של כל מודל והציע חלופות ,מהן גובש מודל שהוצג בטיוטת התוכנית
האסטרטגית .אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בתוכנית הזאת .זה תהליך חשוב ,אנחנו נמשיך לקדם
אותו באופן סדור ,מקצועי ובשיתוף נציגי ציבור"...
אך מילים לחוד ,ומעשים לחוד .בחלוף שנה ותשעה חודשים לא התקיים אף לא דיון אחד בנושא קידום
התוכנית האסטרטגית לחינוך; לא במועצת החינוך שלא קמה ,לא עם הנהגת ההורים ,ולא בוועדת החינוך.
נציין כי גם מנכ״ל העיריה השיב להצעה לסדר בנושא זה ואמר כי
״ראוי ונכון לטעמנו שההצעה תובא במלואה להצגה לחברי המועצה החדשים ,כולל בוועדת החינוך,
כמובן שבהקדם עם כינון וועדת החינוך .כמובן ,אם יהיה צריך לעשות השלמות נוספות לתהליך המפורטת
שגם פירט ראש העיר בדברי הפתיחה ואני מעריך שכולכם מכירים אותו סביב השולחן ובכלל ,נבצע את
ההשלמות .ועם הדיון בוועדת החינוך ובמועצת העיר ,מן הסתם זה יובא פה לדיון ארוך ,מפורט ,על כל
הסוגיות כבדות המשקל שעל הפרק ,ולהחלטת ואישור מועצת העיר ,או אי אישור .וזה התהליך הסדור ,זה
התהליך המובן והברור ,ולכן לטעמנו לא נכון לפתוח את זה כעת ,לא יועיל כרגע לפתוח את זה לדיון
נרחב ,טרם נקיטת הצעדים שפירטתי .אנחנו ,הנחה ראש העיר בנושא הזה שזה בראש סדר העדיפויות,
נושא החינוך בכלל והתכנון האסטרטגי בתוך זה בפרט .עם כינון ועדת החינוך ,נתכנס .אני מעריך שזה
יהיה מן הסתם בוועדה ,בישיבתה הראשונה של וועדת החינוך ולאחר מכן במועצת העיר הסמוכה.״
בישיבת מועצת העיר מיום  3באפריל  2019נשאל ראש העיר שוב ביחס לקידום תוכנית האב לחינוך
ומנכ״ל העיריה השיב שהנושא ממתין למינויו של ראש אגף החינוך החדש ״ואנחנו סבורים שראוי
להמתין את הכמה ימים הללו כדי לתת לו להוביל את התהליך ברמה המקצועית על פי הפירוט שהועבר
בהרחבה גם בישיבות הקודמות.״
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בחודש פברואר  2020במענה לשאילתא השיב מנכ״ל העיריה כי ״קודם כל ,התוכנית האסטרטגית ,כפי
שנאמר קודם לכן ,תוצג עד אפריל הקרוב .זה למועצת העיר .החלק השני של התשובה מתייחס לסדר
הנכון לבצע את הדברים .מצד אחד ,אילו היינו מביאים את התוכנית לכאן ,למועצת העיר ,הייתה עולה
השאלה ,ובצדק ,איך מביאים תוכנית שהציבור לא ראה .מצד שני ,כחלק מהעבודה המקצועית שכוללת
בין השאר שיתוף בעלי עניין ,לרבות הציבור ,ומשרד החינוך וצוותי ההוראה וכולי ,התוכנית היא לא
סודית .אין מנוס מלחשוף אותה לאותם גורמים .ואז עולה השאלה מדוע המועצה עוד לא ראתה אותה.
אנחנו מנסים למצוא את האיזון בין שני הצרכים האלו ,להבנתנו מה שצוין קודם במענה לשאילתה זה
הסדר הנכון .כלומר עבודה מקצועית ,עבודת מטה מקצועית ,כולל שיתוף ציבור ,שיתוף בעלי עניין ,הצגה
לוועדת החינוך ואז הצגה למועצת העיר״
ובמענה לשאילתא נוספת השיב כי :״ בימים אלה משלים הצוות המקצועי את המלצותיו כפי שהונחה על
ידי ועדת החינוך ולאחר מכן יוגשו המלצות אלה לוועדה .בהמשך ידונו נושאים נוספים הקשורים
לתוכנית האסטרטגית לחינוך הן בוועדת החינוך והן במועצת העיר .ככלל ,מועצת העיר תעודכן לגבי
התקדמות שלבי התוכנית האסטרטגית והתוכנית תוצג למועצת העיר בישיבה עד חודש אפריל .2020״
הצעת החלטה
התכנית האסטרטגית לחינוך תוצג בישיבת המועצה לחודש אוקטובר ולכל המאוחר נובמבר .2020
במעמד זה יוצג לוח זמנים לדיון בתכנית ,השלמתה או עדכונה ככל שידרש ואישורה.

 .3הטיפול בילדים ונוער בסיכון
לאור התמשכות תקופת הקורונה ,והחשש הגובר ,של החתומים על מסמך זה ,לביטחונם ושלומם של
הילדים בסיכון,
מחליטה מועצת העיר לקרוא את המלצות הועדה לקידום ילדים בסיכוי ("סיכום הסוגיות שעלו בוועדה")
מיום  ,04/05/2020המבוססות על למידה מעמיקה של המצב בשטח ,ולעדכן את חברי המועצה וחברי
הוועדה אילו המלצות ייושמו בקרוב /מיושמות כבר כיום ואילו לא.
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נספח מס'  1פרוטוקול ישיבת ועדת ילדים ונוער בסיכוי מיום 04/05/2020
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