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אסמכתא575694 :
לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין -לבקשת שבעת חברי מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ביום רביעי בתאריך  28.7.21י"ט אב תשפ"א,
באולם הספורט בבית ספר "רמז" רחוב אלי הורביץ  24כפר סבא .הישיבה תחל עם נעילת ישיבת
המועצה שמן המניין לחודש יולי.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות :
חובה לעטות מסיכת אף ופה.
•
חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.
•
חובה לשמור על מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.
•
דברי פתיחה ראש העיר
נושאים לסדר היום
.1
.2
.3
.4

התחייבויות שלטוניות
ילדי החינוך המיוחד
ילדים בעלי אלרגיות
קייטנות חודש אוגוסט

בברכה,
יובל בודניצקי ,מנכ"ל
עיריית כפר-סבא
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 25ביולי 2021
לכבוד
רפי סער
ראש עיריית כפר-סבא

הנדון :דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בחודש יולי 2021
בהתאם לסעיף 9א' לתוספת השנייה בפקודת העיריות
שלום רב,
שבעת חברי מועצת העיר הח"מ ,המהווים שליש מחברי המועצה ,מבקשים לכנס את מועצת העיר
לישיבה דחופה שלא מן המניין בנושא משבר האמון בין הורי הגנים לבין עיריית כפר סבא .סדר
היום והצעות ההחלטה מפורטים מטה.
בשבועות האחרונים אנו עדים למשבר אמון עמוק אשר התגלע בין ועד הורי גני הילדים לעיריית
כפר סבא .ביום  15.7.2021פרסם ועד ההורים ההודעה הבאה:
"הורים יקרים ,צהריים טובים.
בימים האחרונים נציגי העירייה מסרבים להתייחס לפניות של ועד הורי הגנים בנושאים
שונים – כמו למשל הכספים שהעירייה חייבת להורים –ולעיתים אף מסרבים לשוחח עם חברי
הוועד בטענה שקיים משבר אמון.
נזכיר כי ,חברי ועד הורי הגנים כפר-סבא נבחרו באופן דמוקרטי והוועד הוא הגוף המייצג את
כלל ילדי הגנים בעיר ואת הוריהם.
לא נסכים לפגיעה של העירייה בילדי הגנים ובזכויותיהם ,לא נשלים עם ההתעלמות מפניותינו.
אנו בוחנים את הסעדים המשפטיים העומדים לרשותנו ונעדכן בקרוב בהתאם.
בברכה,
ועד הורי הגנים כפר-סבא"
הודעה זו פורסמה לאחר מספר שבועות של נסיונות הידברות בין ועד ההורים לבין העירייה אשר
עלו בתוהו.
ועד ההורים מספר על שורה של הפרות מצד העירייה במספר נושאים:
 .1אי הסכמות בנושאים הכספיים – העירייה טוענת כי הסכמות שנעשו עוד בקדנציה זו לגבי
 17ימי קייטנה שנתיים במסגרת היול"א אינן בתוקף עוד וכי בפועל ישנן  14ימי קייטנה ו-
" 3ימים מתנה" ,אותם ההורים לא קיבלו אך גם לא קיבלו החזר .כמו כן ישנו פער בנושא
עלות קייטנת יולי של כ ₪ 150-אשר העירייה גבתה ללא הסכמת הוועד ועלויות התל"ן.
הוועד טוען להפרות חד צדדיות ללא תיאום.
 .2מענה לקייטנות ילדי החינוך המיוחד – עיריית כפר סבא לא מספקת קייטנה לילדי החינוך
המיוחד במסגרת החינוך המיוחד ,אלא מזמינה אותם להשתתף בקייטנה רגילה ,הוה אומר
בקבוצה גדולה יותר וללא סייעות מוכרות להם ולמעשה מונעת מהם השתתפות בקייטנות
אוגוסט.
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 .3מענה לילדים אלרגניים – ילדיים אלרגנים זכאים על פי חוק לסייעת בכל השנה .לטענת
נציגי העירייה קייטנת אוגוסט לא בהפעלתה אלא בהפעלת החברה לתרבות ופנאי ,לכן זה
לא חל במקרה זה .כך ,העירייה מסרבת לספק סייעות אישיות לילדים אלרגניים אשר
שומרות על הילדים מפני חשיפה לאלרגניים ומטרתן להציל חיים .גם מילדים אלה נמנע
בפועל מלהשתתף בקייטנות אלו.
 .4שותפות בשיבוצים – ועד הורי הגנים שותף בחלק הראשון של הליך השיבוצים אך כעת עם
פרסום התוצאות הסופיות בחרו נציגי העירייה להדיר את נציגי ועד הורי הגנים ופרסמו
התוצאות ללא הבאתם לנציגי הועד טרם פרסומם .כמו כן ,העירייה טרם פרסמה מסמך
השיבוצים .הנתונים במסמך זה נדרשים להורים בכדי להגיש ערעורים על השיבוץ .מועד
הדיון בערעורים הוא  ,26.7נכון ליום זה טרם פורסם מסמך זה.
 .5מועד קייטנות אוגוסט – קייטנות אוגוסט נוהלו לראשונה השנה על-ידי החברה לתרבותת
ופנאי ,חברה עירונית שחינוך אינו המיקוד שלה .שיבוצי קייטנות אוגוסט פורסמו בסוף
יולי ,וכללו מיקומים רחוקים עבור ילדים רבים.
אנו רואים דברים אילו בדאגה רבה .אנו ,הנהגת העיר כפר סבא ,מחויבים להורי הילדים לתת
להם את השירות הטוב ביותר ,תוך כדי כבוד ושיח עם הגוף המייצג אותם ,ועד הורי הגנים .לא
ייתכן כי ההורים ירגישו צורך פנות לערכאות משפטיות כנגד העירייה.
השנתיים האחרונות היוו משקולת נפשית וכלכלית על אוכלוסיות רבות בעיר ,כך מצופה מאיתנו
עיריית כפר סבא לפעול בשיקול דעת בנושאים כספיים מול הציבור וכן בנושאים של שיתוף פעולה
ושירות.
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התחייבויות שלטוניות
בחודש יולי  2019עיריית כפר סבא התחייבה בכתב לועד הורי גני הילדים כי ימי הקייטנה השנתיים
במסגרת היול"א יעמדו על  17ימים .החודש הודיעו נציגי העירייה כי הם אינם מכירים בהתחייבות
זו והיא הייתה נכונה רק לעת חתימתה בשנת ( 2019עוד בקדנציה זו) .מובן כי הודעה מראש או דיון
בנושא לא התקיים עד למועד הצהרה זו.
הצעת החלטה:
מועצת העיר כפר סבא מחליטה לכבד התחייבויותיה מול ועד הורי גני הילדים ומחליטה לא להפר
אותן באופן חד צדדי ,ללא הודעה מראש וללא דיון מול ועד הורי הגנים.
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ילדי החינוך המיוחד
ילדי החינוך המיוחד נדרשים לשירות מעט שונה מיתר הילדים בעיר .הם נדרשים לכוח אדם מוגבר,
לקבוצות אורגניות קטנות יותר וכן ליחס אישי בשל קשיים שונים .ילדים אלה נדרשים במיוחד
למסגרת יציבה ,מתמשכת ורציפה.
הצעת החלטה:
העירייה תפעל לייצר קייטנות בחודש אוגוסט לילדי החינוך המיוחד אשר יותאמו לצרכיהם.
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ילדים בעלי אלרגיות
ילדים שסובלים מאלרגיות ,מהן גם כאלה המסכנות חיים ,נמצאים בסכנה מתמדת .בגילאי הגן
סכנה זו מוגברת בהיעדר פיקוח צמוד על הילד .לא תמיד הילד מודע לרכיבי האוכל אשר מכניס
לפיו ויכול לשים את עצמו בסיכון .לכן ,המחוקק בחר להעניק לכל ילד אלרגני סייעת אישית אשר
תפקידה לשמור על שלומו לכל אורך השנה .גם בימי הקיץ הסכנות אינן נעלמות וילד אלרגני נדרש
לסייעת אישית.
הצעת החלטה:
עיריית כפר סבא תספק לילדים האלרגניים סייעת אישית בקייטנת חודש אוגוסט.
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קייטנות חודש אוגוסט
השנה לראשונה סופקו קייטנות אוגוסט על-ידי החברה לתרבות ופנאי ,ולא על-ידי מענים מהשוק
הפרטי שמתבססים על צוות המוכר לילדים .ייעוד החברה אינו עיסוק בחינוך וכמובן שאחת
ממטרותיה הינה רווח כספי .לא ברור נכון לכתיבת שורות אלו האם המענה היה נכון לילדים ,לדג'
מדוע התבצע שיבוץ רק בעשרה ימים לפני תחילת הקייטנה ,מה כמות הביטולים אחרי השיבוצים
ועוד.
הצעת החלטה:
העיריה תתחקר ותבחן את השירות שניתן בנושא קייטנות אוגוסט ותבחר דרך פעולה נכונה לילדים,
לצוותים ולהורים
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