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הערכות  -הזמנה לישיבה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה   הנדון:
 לפתיחת שנת לימודים 
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 על סדר היום

 שבעה מחברי המועצה בנושאים הבאים:דיון לבקשת 

 דין וחשבון על עבודת היועצים לחינוך. .1

היערכות עיריית כפר סבא למחסור הצפוי בכח אדם במערכת החינוך   .2

 בעיר.

 שיפור תנאי העבודה של הסייעות והמשלבות במוסדות החינוך. .3

 יישום החלטת מועצת העיר לשילוב עובדים סוציאליים בבתי הספר.  .4

 לחינוך לסובלנות ולהכלה.   מערכתית יתעירונתכנית  .5

 התמודדות עם משבר האקלים והצללה במוסדות החינוך. .6

 

 מצ"ב הבקשה שהוגשה על ידי שבעה חברי מועצה. 

 
 

    
בברכה,                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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  2022 אוגוסטבחודש דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין  הנדון:

 בנושא: הערכות לפתיחת שנת הלימודים.

 

 ,רב שלום

 

לישיבה שלא מן שבעת חברי מועצת העיר הח"מ, המהווים שליש מחברי המועצה, מבקשים לכנס את מועצת העיר 

 מטה. חלטה מפורטים ת ההוצעסדר היום וה. סבא לפתיחת שנת הלימודים-הערכות העיר כפר, בנושא המניין

 

 וחשבון על עבודת היועצים לחינוך דין . 1

עד לרגע זה לא דווח ומיכל נגרי כיועצים לתחום החינוך.  סבא שכרה את שירותיהם של הרב שי פירון-עיריית כפר

ומהם תוצריה. הואיל ואנו עומדים בפתחה של שנת לימודים חדשה, מבקשים  תםי מהות עבודהמחברי מועצת העיר ל

  תהיה תרומתה של עבודתם לחינוך ילדי העיר.חברי המועצה לדעת מה היתה ו/או 

 הצעת החלטה:

ראש העיר ימסור לחברי מועצת העיר דין וחשבון על תכולת העבודה, התוצרים, ההמלצות, משך ועלות העבודה 

שביצעו היועצים שי פירון ומיכל נגרי עבור העירייה בתחום החינוך. כמו כן, מה מתוך ההמלצות מתוכנן ליישום 

 מועצה בחודש ספטמבר.בשנת הלימודים הקרובה. הדין וחשבון יוגשו לחברי המועצה בישיבת ה

 

 סבא למחסור הצפוי בכח אדם במערכת החינוך בעיר-הערכות עיריית כפר. 2

פעל באופן בימים האחרונים מדווח על מחסור של אלפי מורים וגננות ברחבי המדינה. ברור לכולם כי עיר שלא ת

בחסר מהותי של אנשי חינוך. אקטיבי ויצירתי להתמודדות עם המחסור הצפוי בעובדי הוראה, עלולה למצוא עצמה 

 סבא.-לאור היוזמות שמקודמות בערים אחרות, מבקשים חברי המועצה לקבל סקירה של המצב בכפר

 הצעת החלטה:

ואת  בעיר: צרכים ותקנים מול איוש, במערכת החינוךראש העיר יציג בפני חברי מועצת העיר את מצבת כח האדם 

במידה ויש פערים, יציג ראש העיר בפני המועצה כיצד נערכת העירייה הפערים והחוסרים, ככל שישנם כאלו. 

 להתמודד איתם.



 
 

 

 

 

 תנאי העבודה של הסייעות והמשלבות במוסדות החינוךשיפור . 3

הן נשות מקצוע  הסייעות והמשלבות . הספר-העובדות בגני הילדים ובבתי סייעות ומשלבות 1,100-כ סבא-בכפר

חינוך לא באה , מרכזיותן בהמחזיקות באחד התפקידים הרגישים, החשובים והתובעניים במערכת החינוך. לצערנו

לידי ביטוי בשכר שלהן ולעיתים גם בתנאי עבודתן ובהתייחסות המערכת אליהן. על רקע יוזמות של רשויות אחרות 

של הסייעות והמשלבות מחד, ולאור נטישה של רבות מהן את לפיתוח מקצועי, מתן כלים, תגמול והסדרת מעמדן 

להן מנת להבטיח -המקצוע מאידך, נדרשת הערכות מערכתית של העיר, לרבות העמדת משאבים משמעותיים, על

    סבא.  -יה, לטובתן ולטובת ילדי כפרומסגרת העסקה רא

 הצעת החלטה:

של הסייעות והמשלבות, שיפור תנאי עבודתן, מסלולי גבש תכנית מערכתית להסדרת מעמדן סבא ת-עיריית כפר

פיתוח מקצועי וקידום, מתן כלים ומערך תגמולים הולם. התכנית תוצג למועצת העיר בישיבת המועצה של חודש 

 אוקטובר. 

 

 הספר.-שילוב עובדים סוציאליים בבתיליישום החלטת מועצת העיר . 4

הספר. למרות זאת, -התקבלה החלטה לשילוב עובדים סוציאליים בבתי 2022בינואר  5בישיבת המועצה מיום 

פגיעה  –כללי מינהל תקין, ומעל לכל רמיסה בוטה של פקודת העיריות וההחלטה לא יושמה עד היום. יש בכך 

 מתמשכת בתלמידי העיר ובצוותי החינוך.

 הצעת החלטה:

 הספר.-בבתיהעירייה תיישם לאלתר את החלטתה לשילוב עובדים סוציאליים 

 

 הכלהלסובלנות וחינוך לל עירונית מערכתית. תכנית 5

בעקבות אירוע התקיפה המזעזע של תושב העיר עם תסמונת דאון, צביקה, שזכה לגינוי מכל עבר, נחשפנו פעם נוספת 

הן כנגד אנשים עם מוגבלויות. אירוע זה מצטרף לאירועי אלימות אחרים,  תוקפנותלבורות, לחוסר הסובלנות ול

יומיים במערכת החינוך בכלל וגם -פיזיים, הן מילוליים והן חברתיים. הדרה, חרמות והצקות הפכו לאירועים יום

-סבא. מיגור התופעה מחייב התערבות מערכתית ומשולבת של הקהילה ומערכות החינוך הפורמליות והבלתי-בכפר

 פורמליות. 

 הצעת החלטה:

סבא מתוקנת היא -כוללת לחינוך לסובלנות ולהכלה, תחת הכותרת: "כפרסבא תגבש תכנית מערכתית -עיריית כפר

חברתית, לרבות המשאבים שיוקצו ליישומה, תוצג לחברי מועצת העיר -סבא מגוונת". התכנית החינוכית-כפר

 בישיבת המועצה בתוך שלושה חודשים.



 
 

 

 

 

 

 החינוך . התמודדות עם משבר האקלים והצללה במוסדות6

 תוצאה של פעילות אנושית.וכ בעצמת אירועי מזג אויר קיצוני כתוצאה ממשבר שינויי האקליםאנו חווים עליה 

 לבלימתהכרה איך לפעול להפחתת הפגיעה וההמערכת החינוכית חייבת להיות בנושא זה בחזית הקניית הידע ו

 משבר האקלים.

 הצעת החלטה:

 החינוכיות בעיר. לימוד בכל המסגרותתכניות ה. נושא שינויי האקלים יוכנס ל1

 עשיה בתחום.ב. תערך פעילות עם תנועות הנוער לשילובם בלימוד ו2

 , רצוי בעצים.ותוכן תכנית להגדלת השטחים המוצלים . כל חצרות מוסדות החינוך ייבחנו3

 

                                                                                                    

 

 בברכה,                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:

 יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה
  חברי מועצת העיר

 


