
  

 

 

  סדר יום:

 במועצת העיר. עדכונים ותמונת מצב נוכחית. 2018שהוצגה חודש מאי  –דיון בתכנית האסטרטגית 

 עיקרי דברי המשתתפים:

 :  , רפי סערראש העיר כפר סבא

אין תקדים להיקפי העבודות שמתבצעות בעיר במוסדות החינוך. חטיבת שרת, יצחק שדה, בית לראשונה בכפר סבא, 

ת שנת הלימודים. המערכת עובדת במלוא המרץ לקראת מחכה לפתיחאני מצפה ומהפך.  יםספר אוסישקין עובר

השנה פותחים את בית הספר פתיחת שנת הלימודים. כל הכבוד לכל בעלי התפקידים שלוקחים חלק במהלך הזה. 

 . 09/2020 –גדול מאד. אנחנו מתכננים מה יקרה פה ב  –, מספר הבקשות לבית הספר "מונטיסורי"ה

 נשתף את כולם ונשמע את דעתכם. כפר סבא תוביל בחינוך, לא תוותר על אף ילד, ותוביל חדשנות בחינוך. 

מאפשר לצוות המקצועי לעשות את כל העבודה. העבודה מבחינתי צריכה להיות ברגישות. כל ילד עולם ומלואו. אני 

. תפקידנו לתת לילדים ובמיוחד לילדי החינוך מגיעים לישורת האחרונה, אנחנו מאחדים גנים –שיבוצים לגני הילדים 

המיוחד תנאים מתאימים. מעון טל לימן, בתנאיו הלא ראויים בשנים האחרונות בלשון המעטה, קיבל מענה במסגרת 

אמירה זוהי תהליך שיבוצי הגנים. איננו יכולים לאפשר למידה בתנאים כפי שהיו במעון לימן עם כניסתי לתפקיד. 

 ילדים.  13ילדים או  10סבא. לא ייתכן גן שיפעל עם -אנושית שמתאימה לעיר כפרערכית חינוכית 

התכנית האסטרטגית נכתבה על ידי מומחים, אנשי מקצוע, שעשו עבודה מקצועית, נרענן את התכנית, נחשוב לאן פניה 

ציונאלי. צריך להיות מיוחד משלה. ונחשוב לאן פנינו מועדות. לא דיון אמו  DNAשל כפר סבא מועדים. לכפר סבא 

שיח נכון ומדויק. אני לא נמצא במקום של מאבקים וחיכוכים. השיח צריך להביא תובנות והחלטות מתוך המציאות 

הקיימת של כפר סבא. מה עתיד החטיבות ? מה קורה עם הרישום לגני הילדים בשנה הבאה ? המודל האינטגרטיבי של 

 שפירא, ההחלטות שצריכות להתקבל צריכות להיות מתאימות למצב כיום. חטיבות ביניים. עתיד תיכון אורט שמיר, 

 

 2/2019 מס' ישיבה:חינוך   פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

  486049  אסמכתא :     28.7.2019 תאריך הישיבה נערך ביום:

 רצהבי-אודליה ויסבלט נרשם ע"י : ראש העיר, יו"ר ועדת חינוך  –רפי סער  נוהל ע"י:

שמות חברי הוועדה 

 הנוכחים:

רפי סער, אורי ארבל גנץ, הדר לביא, תהילה מיימון, סיגל קוצ'מן, אסנת ספורטה, מאיר מנדלוביץ', 

 סיגל קוצמן, טובי רוזנברג, עידו לביא, עדי לוי סקופ, 

הוועדה שלא שמות חברי 

 :נכחו

 

 ות מוזמניםשמ

 :שנכחו

', מירי וקסמן, חווה הייטי, אופירה מור, אביבה מורדקוביץ', איתי צחר, שלמה גור, אורית ליבוביץ

 דריה אלקינד, יהורם לוי, שירלי זלצר שיפר, אמיר סילבר, דני סובעי

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



 מנכ"ל העירייה : -איתי צחר 

נעשתה תכנית אסטרטגית, מה שלא נעשה, תכנית עבודה שנגזרת מהתכנית. דיונים שלא מתנהלים בצורה הזו, 

איך העיר כפר סבא צריכה להיות בתחומים השונים. לטעמי, אין לנוע מהעבר להווה עקרים, צריך לדבר על העתיד. 

 וחוזר חלילה. האילוצים קיימים. 

 : מחזיקת תיק החינוך  –אסנת ספורטה ד"ר 

ראש העיר : לאחר שמנהל אגף החינוך יציג, נבחר את הנושאים שנרצה להתמקד מהם. נקדם מועדים לוועדת חינוך 

 עיקריים הנדרשים. ונדון בנושאים ה

 מנהל אגף החינוך : גנץ, -ד"ר אורי ארבל

כי המציאות משתנה בשטח. במעט בכל מרכיבי התכנית האסטרטגית  05/2018תהליכים חינוכיים התקדמו מאז 

 הייתה התקדמות. 

 התייחסויות למצגת : 

 מבקש מידע על בניית בית ספר גולדה  - מנדלוביץ', חבר המועצהמאיר 

דיניות הרישום לחטיבות מ – לחטיבות שיטת הרישוםמציעה לדון ב מחזיקת תיק החינוך  –ד"ר אסנת ספורטה 

דיון ב צורך זימנה החדשה  הקמת החטיבה –על מדיניות אינטגרטיבית אסטרטגיה הביניים. לדבריה, יש לקדם 

 למדיניות כלל עירונית. 

 

. היה דיון בהנהגת ההורים בעל יסודי צריך לדון באינטגרציה עירונית –  , יו"ר הנהגת ההוריםמן'סיגל קוצ

העירונית. ההנהגה קיבלה החלטה שהיא בעד אינטגרציה עירונית. לשמר אינטגרציה. אינטגרציה בדגש חברתי ולא 

 רלמרכז העיחיבור בין אחד לשני. היום בעיר יש פילוג בין השכונות הירוקות יש לשמור על ה –לימודי. ילדי העיר 

 והשכונות המזרחיות.

 

, היה שזה יקרההשפה המדוברת היא לא שפה מאחדת. יכול להיות שהיה רצון  -סקופ, חברת מועצה -עו"ד עדי לוי

לזה הד תקשורתי. שפה יוצרת מציאות. כרגע השפה היא לא שפה מאחדת. מאד מפלגת. מהוועדה צריכה לצאת 

 אמירה כללית. המשימה היא לאחד. 

 

לכפר סבא יש יתרון עם השיטה שלה. יש משהו ייחודי שאני חושב שצריך להעצים  –  , מנהל חטיבת רמוןו לביאעיד

אותו ולא ללכת לאלטרנטיבה שדומה לערים סביבנו. אני מגיע מעיר אחרת, אני רואה דרוויניזם חינוכי. העשייה היא 

ום, שיתוף פעולה עצום. החטיבות הן לא חטיבות הממתגת, ולא איך למתג. כמנהל זכיתי לקבלת פנים יפה. נכס עצ

בוטיק בכמות, כל בית ספר יכול לעשות המון דברים מגוונים ועדיין לשמור על התפיסה החינוכית. השיטה היא 

 . הזדמנויותשל  סופרמרקט

 היום בחטיבות הביניים לומדים מכל העיר. מהשכונה הירוקה.  –   מן, יו"ר הנהגת ההורים'סיגל קוצ

לצערי, סיגל ואסנת, אתן יוצרות פילוג, שוב שמים את השכונות הירוקות על  –סקופ, חברת מועצה -עו"ד עדי לוי

פלגני, גם המהות. מספיק להציג את  –המוקד. מדוע ? על פוסטים שנכתבו בפייסבוק ? האופן שהוצגו הדברים 

יש כמות כפולה של  –ם בשכונה הירוקה לא מכובד ולא ראוי. נבנית חטיבת בינייהשכונות הירוקות בפילוג. 

הוא  –תלמידים. יש אתגרים תחבורתיים. יש תפיסה שצריך ללמוד קרוב לבית. כל הדיון על החטיבה החדשה 

חטיבה של השכונות "אינטגרציה ?  אתם מכוונים בשיח שלכם למקום הזה. מנהלים דיון על מה חשוב לנו. מוחה על ה

אישית.  כל הנושא צריך להיות נדון על ידי הגורמים  ההאישית, צריכים לתת דוגמ המ. אנחנו כנותני הדוג"הירוקות

 המקצועיים. כל הנושאים ידונו בפורום המקצועי, ויובאו לדיון בוועדת חינוך. 

 

. איך תופסים 3לידה עד  –לא עשו עליו דיון. אני מציעה נושא חלופי לדיון  –    מן, יו"ר הנהגת ההורים'סיגל קוצ

 אותו ? איך מפקחים עליו ?  ברמה המקומית ולא ברמה הארצית. אשמח שהנושא יעלה לדיון. 

הגיל הרך נושא חשוב, גם הרישום לחטיבת הביניים חשוב. יש מודל לחלוקת  – - מאיר מנדלוביץ', חבר המועצה

 העיר. טעות או לא טעות ? אינטגרציה בתוך המרחבים. 

 הצעה לחלוקה למרחבים לפי אזורים גיאוגרפיים.  בתכנית האסטרטגית היתה –  חר, מנכ"ל העירייהאיתי צ



השפעות בשטח, מברכת. הקהילה יש  –התייחסות לתלמידים שוני צרכים  – , חברת מועצת העירהדר לביא

צריך להסתכל על טובת  –פוגשות אחת את השנייה במרחב הפיסי. סוגיה חשובה  –חינוך וקהילה  – נהכדיסציפלי

 . 2019משנת  110,000להיום  2011משנת   87,000העיר. המושבה גדלה. כמה קנה מידה של 

? שבילי אופניים ישפרו  וסעתהאם כל העיר מ ? כמה הסעות שונות היום מאשר פעם –הלוגיסטיקה  –נתון שחסר לי 

מעוניינת שילדיי ילמדו עם יוצאי העדה האתיופית.  –האינטגרציה את התהליך ? האם לקבוע חינוך לפי לוגיסטיקה ? 

  DNA –שהיא ה  –העיר הטרוגנית. הייתי רוצה לראות את הערכים מה שעשו את כפר סבא כמו שהיא. הקהילתיות 

  של העיר.

 

מהם העקרונות החברתיים ? אחרי זה מה העקרונות גוזרים ? דיון   – מחזיקת תיק החינוך  –ד"ר אסנת ספורטה 

 . הדיון צריך להישאר בעקרונות הבאת החלופות לדיון בוועדה או דרג מדיני. בדרג המקצועי.

העיר השתנתה. יש כאן אוכלוסייה שלא גדלה על האינטגרציה הזו. צריך לשמוע  –  תהילה מימון, חברת מועצת העיר

 את האוכלוסייה הזו. צריך להיות פתוחים לכל הדעות. 

מה חושבים/רוצים תושבי העיר ? מה הילדים אומרים ? מה  –חסר לנו נתונים רבים  –  איתי צחר, מנכ"ל העירייה

הילדים רוצים ? המצב לא כזה מפולג, יש אזורים הומוגניים והטרוגניים. יש אתגר של הגילאים. דין תלמיד בכיתה 

היא מידתית. לא מבטלת ערכים. אפשר לבנות  –ז', שונה מתלמיד בכיתה ט', או י"ב. ההמלצה לעשות אזורי רישום 

 אינטגרציה מלאכותית, עם תמהיל אינטגרטיבי שרוצים ליצור. מדד הטיפוח. 

 יכול לתת מענה טוב.  –המודל האזורי 

 מה חשוב לנו שיקרה בחטיבות הביניים  ?  –צריך להקדיש את הדיון הבא  –השולחן הזה 

 צריכה להכתיב לנו.  כי אנחנו נמצאים בנק' זמן שהמציאות לא

כאנשי  .צריך להתעסק עם השאלות הערכיות. בעיניי הסיפור הוא ערכי –מנהל אגף החינוך גנץ, -ד"ר אורי ארבל

 לקדם תפיסות ערכיות.  צריך חינוך

מברך על הדיון, הרבה חוכמה ודעת יש בחדר הזה. כמו העיר שלנו. העיר השתנתה.  – , רפי סערראש העיר כפר סבא

יש משפרי דיור, תושבים ותיקים, יש תמהיל מאד גדול של אוכלוסיות הטרוגניות.  –רה בשכונות החדשות מה שקו

הרמה הערכית, לא מקדש מה שהיה, מצד שני, החשיבה צריכה להיות איך מערכת החינוך של כפר סבא  –במאקרו 

ות של הערכים הללו ולהוביל אותה תהיה. הערכים יובילו לאסטרטגיה וביצוע. ועדת החינוך צריכה לקבל את ההחלט

 ועדות חינוך עד דצמבר.  3נקיים  החוצה לציבור, מתוך מנהיגות ואחריות. 

 יש עוד הרבה נדבכים שצריך לגעת בהם. אנחנו מחפשים את הקפיצה הנוספת. –בתוך התמהיל 

 האינטגרציה בחטיבות בכפר סבא לאן ? אינטגרציה תהיה.  –דיון ערכי 

האם זה נכון שהילדים יהיו באותו כור היתוך עד כיתה י'?.או שהאינטגרציה תהיה חכמה ? בסוג מסוים של ערבוב 

מודלים שונים של אינטגרציה, משמעות ברמה רעיונית. נדון בפן  2 –מבקשים הכנה של מיפוי  –אחר. בדיון הבא 

 הערכי של המודלים. 

 

 החלטות:

 ו.להשאירו במקומ –גבי גן כרכום ל 

 .לדון בישיבות הבאות על החטיבה החדשה, אינטגרציה 

 

 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 

 

 

 



 

 מ"מ סיעה/אחר תפקיד שם

  ראש העיר יו"ר רפי סער

 דני הרוש דרך חדשה חברה ד"ר אסנת ספורטה

  הרשימה שלנו חברה עו"ד עדי לוי סקופ

 הנדיןעילאי הרסגור  מרצ חבר מאיר מנדלוביץ

 אברהם ממה שיינפיין תפוח חבר עו"ד אהוד יובל לוי

 עו"ד קרן גרשון חגואל כפר סבא בראש חברה רו"ח תהילה מימון

 אמיר סילבר כפר סבא מתקדמת חברה הדר לביא

  נציגת ועד הורים עירוני חברה סיגל קוצ'מן

  יו"ר מועצת תלמידים חברה ליאון עיוואן

   משקיף עו"ד איתן צנעני

  מנהלת בית ספר ברנר )יסודי( חברה מירי וקסמן

  מנהל תיכון כצנלסון )על יסודי( חבר ד"ר טובי רוזנברג

  מנהל חט"ב רמון נציג חינוך מקצועי עידו לביא

  נציגת הסתדרות המורים נציגה מקצועית ענת רז

  סגן מנהל חינוך על יסודי נציג עירייה מקצועי יהורם לוי

  מנהל השפ"ח נציג עירייה מקצועי שלמה גור

  מנהלת המתי"א נציגת עירייה מקצועית שוש קייזר

  מנהלת מח' גני ילדים נציגת עירייה מקצועית אביבה מרודקוביץ

  מנהלת חינוך מיוחד נציגת עירייה מקצועית נתי ברכר נפתלי

  מנהלת מועצת נוער עיורנית נציגת עירייה מקצועית חווה הייטי

  חשבת אגף חינוך נציגת עירייה מקצועית דריה אלקינד

  מנהל אגף חינוך מ"מ מזכיר הועדה אורי ארבל גנץ ד"ר

 

 

 

 

 

 


