
 
 

סבא-אגף החינוך כפר  

 
  09-7649284טלפון : 

 hinuch@ksaba.co.il סבא -, מתחם העירייה, כפר135רחוב ויצמן 

 

 
 :  סדר יום

 :)מצ"ב מצגת( סקירה מפי יהורם לוי, ס' מנהלת אגף החינוך ומנהל החינוך העל יסודי  .1

  קידום קהילת מטה בית ספרית 

  מגמות טכנולוגיות חדשות בתיכונים 
 : )מצ"ב מצגת( סקירה מפי שרון ג'ורג'י, מנהלת עיר ללא אלימות . 2

  מוגנות ורווחה נפשית בעל יסודי 
 דיון.  .3
 

 : המשתתפיםעיקרי דברי 
 : קידום קהילת מטה בית ספרית 

 .חשיבות רבה לכלי "התחכים", כחלק מתרבות ארגונית 

 .תכנית זו חשובה לתלמידים ולמורים 
  הם יעד חשוב.  –ילדים דיפרנציאליים במערכת  

 
 מוגנות ורווחה נפשית : 

  .תכנית חוסן פועלת בכל רחבי בתיה"ס בעיר בצורה טובה ומועילה 
  ע"י אנשי עמותת חוסן.  –יתקיים ערב חשיפה להורים לציבור  23/4בתאריך 
  .יידוע ההורים לגבי תכניות בית ספריות, מתבצע ע"י בתיה"ס באופן ישיר 

 
 :  עדכונים שוטפים

 לכיתות א', ז', י'. וגני ילדים  –רישום נערכים ל  
  הכל מקוון.  –בכל תהליכי רישום נעשו שינויים 

  עם הזמנת תור מראש  פתחנו מוקד רישום –בגני הילדים 
 לבתיה"ס בעיר  הרישום ימועד הקדמנו את 

  אירועי הלאום ולחודש פורים חג נערכים לאנו 
 וגני הילדים זרקור על בתי הספר  – 6-13/5 לראשונה בכפר סבא נקיים שבוע חינוך 

  
התלמידים  למען  being-Well -ה תודה על – , חברת מועצת העיר ומ"מ יו"ר הוועדהרויטל לן כהן

 .והצוותים
 
 
 
 
 

 1/2018 מס' ישיבה:חינוך  פרוטוקול ישיבת ועדת נושא: 

  403237 אסמכתא :  21/2/2018 נערך ביום:

 מ"מ יו"ר ועדת חינוך    –רויטל לן כהן  נוהל ע"י:

 שמות חברי הוועדה
 הנוכחים:

 רויטל לן כהן, סיגל קוצ'מן, גל רבינוביץ'
 אורלי פרומן

הוועדה שמות חברי 
 שהתנצלו ולא השתתפו :

צביקה צרפתי, רביטל שלום עמר, עו"ד איתן צנעני, ד"ר ענת קלומל,  
 מירי וקסמן, טובי רוזנברג

 ות מוזמניםשמ
 :שנכחו

לבנה נוידרפר, עידו לביא, שירלי זלצר, ניצן צדוק, שרון גורגי, יעל שז"ר, 
ויסבלט רצהבי, רינת אורן, סימה בנימין, משה קוסובר, אביבה  אודליה

 מאי דקל  מדריכה מהשפ"י, –ליאורה  ,מורדקוביץ', שלמה גור

 העיריה, סגן מבקר העירייה רכז/ת ועדותמשתתפים,  תפוצה:

mailto:hinuch@ksaba.co.il

