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 הבאה. התודה רבה, שאילת ראש העיר:

 

פערים באיוש משרות בתחום החינוך בעיר פרטי מטעם סיעת "כפר סבא  ב.

 מתקדמת".

 

הבאה מטעם סיעת "כפר סבא מתקדמת" בנושא  ההשאילת איתי צחר:

מגישי  ושואליםפערים באיוש משרות בתחום החינוך בעיר 

מאוישת  מדוע לא"יותר, על משרות או  3על  ההשאילת

 ?יסודי בעיר-אחראי על החינוך העלמזה כשנה משרת ה

מדוע לא אוישה עדיין משרת מנהל לחטיבת הביניים 

 ?החדשה המוקמת בעיר ומתי היא צפויה להיות מאוישת

והאם עדיין חסרות  ?ת בית הספרואיך זה משפיע על הקמ

מנהלות אזור במחלקות גני ילדים ואם כן  3מתוך  2

אז קודם כל יש פער באיוש משרות, אני אפרט מיד  ?"מדוע

אורי הפער הזה יושלם, כל אגף חינוך ברשות שמדוע ועד 

, נאלצים לעשות עבודה מאומצת הרבה יותר תוך ארבל

י עירייה השקעה הרבה יותר משמעותית, לצד עובד

מנהל "נאמר כך. קודם כל,  כמענה מפורטואחרים. 

יסודי באגף החינוך סיים פורמלית את תפקידו -מחלקת על

מו והתקיימו שני ספרת. לתפקיד ה2019נובמבר חודש ב

אך  ,2020ינואר בו 2019נובמבר חודשים ב ,מכרזים

 או מועמדות יםמדים מועזכרמה ועדת הלא מצא שניהםב

התפרסם בחודש  . מכרז שלישיאו מתאימות מתאימים

 המועמדיםין האת ילרא הייתה עדה עתידהווהו פברואר

 הוראהקבלה תמשבר הקורונה הה ץבמרץ, אולם עם פרו

 ברשויותהליכי המכרזים  כל אתממשרד הפנים לעצור 

 ,סיום המשבר והסרת האיסור לאחרהמקומיות. מיד 
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וזה יתקיים בשבועות פרסמה העירייה מחדש את המכרז 

למשרת ניהול בית ספר יסודי או חטיבת  בנוגעהקרובים. 

בכלל משרות של ניהול של בית ספר יסודי או  ביניים,

באחריות משרד החינוך ולא אלה מצויות חטיבות ביניים 

שאלתם  הלניהול החטיבה עלי המכרזהעירייה. באחריות 

משרת יחס ל, אשר כפי שנאמר לעיל ב2020פורסם במרץ 

הוקפא עקב משבר  המכרזיסודי, -על מחלקתמנהל 

 2020מאי  חודש הקורונה בהנחיית המדינה. באמצע

בחרה כעבור שבוע התקיים המכרז ונבחרה מועמדת אשר 

אישיים. מכרז שני פורסם ה הלהסיר את מועמדה מטעמי

צפויה  המכרזיםוועדת , 2020ני יוחודש ב ,מיד לאחר מכן

. עד להיבחרו של המנהל 2020יולי  חודש להתכנס בראשית

נהל אגף החינוך בצוותא , עוסקים מאו המנהלת הבאים

עם המפקחת הכוללת ממשרד החינוך בכל ההיבטים 

ת מנהל או והקשורים בהקמת החטיבה. באשר למשר

 2019אוגוסט חודש מחלקת גני ילדים, מאז מרחב ב מנהלת

לתפקיד  מיםמתאי יםמצויה מחלקה זו בחיפוש מועמד

ות עמדנמצאו מו ,מנהל מרחב. התקיימו מספר מכרזים

פברואר חודש אשר כעבור זמן בחרו לסיים את תפקידן. ב

כאשר לאחרונה החליטה שוב אחת  ,המשרות 3אוישו  2020

מהמנהלות לסיים את תפקידה מטעמיה האישיים. גם 

במקרה זה פורסם מכרז חדש. אנו סבורים כי אל לנו 

להתפשר בנושא כוח האדם בעירייה, ובכלל וזה ובדגש 

ונפעל לאתר את  ,מיוחד במשרות בתחום החינוך

 . האם יש שאלת המשך?"המועמדים המצוינים ביותר

המצב מטריד אותי, אני אשמח  .תודה רבה על ההסבר :ביאהדר ל

להבין מה ההשלכות על פתיחת בית ספר חדש אם חודשיים 
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 לפני אין הנהלה.

על  או לטיפול גישוראו ל אין השלכות שלא ניתנות לטיפול איתי צחר:

ברשות מנהל אגף החינוך  ,בתשובה שפורטפי כ ידי הצוות,

שיודעים שום השלכות  בצמוד למשרד החינוך. אין כרגע

 .3, 2, 1תהיה השלכה, משרה  שבגלל שאין להצביע עליהן

 לשים עליו אצבע. כרגע משהו איזה אין 

 הבאה. הצעה לסדר, כן. התודה רבה, שאילת ראש העיר:

  :היום הצעות לסדר .3

 

מדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים וחדשים בעיר כפר סבא מטעם חברת  א. 

 תהילה מימון.המועצה רו"ח 

 

ל איתי צחר: מדיניות בנוגע לבתי ספר קיימים הצעה לסדר בנוגע 

חברת המועצה . מגישת ההצעה וחדשים בעיר כפר סבא

 .תהילה מימון

 לסדר. ההצעותלהבהרה משפטית בנוגע שנייה אני אשמח  הדר לביא:

אלון, אתה איתי? תודה. אנחנו נוהגים לשמוע הצעות 

צריכים להצביע עליהן, אם אנחנו אנחנו  לסדר ואז

 מסירים אותן או דנים בהן.

לא לקיים או לקיים דיון, או אפשרויות.  4לא מדויק, יש  :ד אלון בן זקן"עו

לקיים דיון  להעביר לאחת מוועדות העירייה אואו דיון, 

 מישיבות המועצה הבאות. באחת

 על זה אנחנו מצביעים מיד לאחר הצגת ההצעה?ותודה.  הדר לביא:

יך להצביע אם מקיימים בכל פעם שעולה הצעה לסדר, צר :ד אלון בן זקן"עו

 או לא. , כןבה דיון

 אוקיי, תודה. הדר לביא:

 כן תהילה, רשות דיבור, בבקשה. ראש העיר:


