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 סדר יום: 

 מצגת –במערכת החינוך  נחת רגעי. 
 בו שהועלו הנושאים והצגת הציבור שיתוף אירוע על סקירה "חינוך חושבים" – סבא כפר . 

 
 עיקרי דברי המשתתפים:

 
  התקופה האחרונה. במהלך  בתחומים שוניםהוצגה מצגת הישגי תלמידים 

 
 מרחב פתוח :  –להלן הנושאים שהועלו במסגרת ערב חושבים חינוך 

 
 נושא מספר שולחן

 חנ"מ וצרכים מיוחדים )איתור, טיפול וסיוע להורים( 1
 ייחודיות ומבנה מגמות בחטיבה עליונה מסגרות 2
 פדגוגיות חדשניות 3
 21מיומנויות וכישורי חיים במאה ה 4
 הטכנולוגיה בשירות הפדגוגיה 5
 הקמת מרכז יזמות 6
 יצירת אקלים מכיל ומאפשר 7
 הדרכת הורים 8
 תרבות ופנאי )תנועות הנוער במהלך שנה"ל ובחופשה( 9
 תיתילמידה חווי 10
 העצמת צוותי חינוך 11
 תשתיות ומרחבי חינוך 12
 מבנה מערכת החינוך העל יסודי וביטול חטיבות הביניים 13
 גודל כיתה וגודל בית ספר 14
 הגיל הרך ויול"א 15
 חילוני-הדתה, שיח פלורליסטי, שוויוני, מגדרי, דתי 16

 
  

  2/2017 מס' ישיבה:חינוך פרוטוקול ישיבת ועדת נושא: 

  340963 אסמכתא :  17/5/2017 נערך ביום:

כהן, חברת -עו"ד רויטל לן נוהל ע"י:
   מועצת העיר 

  נרשם ע"י :

חברי  שמות
הוועדה 

 הנוכחים:

, , טובי רוזנברגד"ר ענת קלומלאורלי פרומן, בלה מסיקה, כהן, -עו"ד רויטל לן
 נציג נוער  -עידו גרטנהויז מירי וקסמן, 

שמות חברי 
שהתנצלו הוועדה 

 ולא השתתפו :

 רות לזר )מבקשת למנות נציג אחר במקומה(

 עו"ד איתן צנעני

 רויטל שלום עמר

 ות מוזמניםשמ
 :שנכחו

משה קוסובר, אביבה מורדקוביץ, נתי ברכר נפתלי, אורית ליבוביץ, שלמה גור, 
 יהורם לוי,

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדותשירלי זלצר שיפר,  רכז/ת משתתפים,  תפוצה:

mailto:hinuch@ksaba.co.il
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 עיקרי דברי המשתתפים:

 
  חושבים חינוך"מאד חשוב לשמוע על הישגים במערכת החינוך. ולראשונה שאנו נחשפים אליהם. ערב "

ערב מכבד. אירוע זה חיבר עולמות של  מרחב פתוח שהתקיים היה אירוע מכונן ובעל חשיבות רבה. -
ו בערב הורים, צוותים ועירייה. בערב זה נחשפו יוזמות, רעיונות, תחושות.  מגוון הנושאים שהועל

 חושבים חינוך הם משקפים את היום יום בכפר סבא. 
  ולהעניק להם תמיכה. הספורט חובתם של צוותי החינוך בבתי הספר לטפח את התלמידים הספורטאים

 המקצועי הוא תובעני ולפיכך יש להתחשב.
 .כל מנהל/ת מחלקה באגף החינוך פועל מול הפיקוח על הספורט בטווח הגילאים 
 יותר חשיפה של העשייה בכל אמצעי התקשורת. מבקשים לראות 

  יש עידוד ליזמות ? –האם בתוך קבוצת גיל יסודי/על יסודי 
  הן לא רק אחראיות על ניקיון, אוכל ותפעול. הם כוח עזר בתחום החינוכי והפדגוגיסייעות הן גם ,

 חינוכי. 
 לבדוק את נושא גביית הכספים שנגבים מתלמידים עבור פעילויות.  יםמבקש 

 .תגבור החינוך הפיננסי במוסדות החינוך 
  צריכים להיות קורסים מקוונים, צריכה להיות אוריינות דיגיטלית. הפורטל העירוני צריך לשקף עשייה

מת מרכז יזמות חינוכית, מידע מפורט. צריך להגביר את הכשרת המורים לתקשוב. לחשוב על הק
 וטכנולוגיה עם קשר ישיר לספרייה העירונית/ציבורית ועם חיבור לעסקים מקומיים. 

  שילוב טכנולוגיה ככלי שרת. בחטיבת שז"ר זה כבר עובד. בכל  –אגף החינוך עובד על גיוון דרכי הוראה
 תיכון ייפתחו מעבדות חדשות. 

  .נחנכה חממה טכנולוגית בחווה החקלאית 

 בל פרטים של אנשי קשר באגף החינוך מבקשים לק 
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