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 סדר יום: 

  . 25.8.2019מתאריך  03/2019מוועדת חינוך מס'  המשך דיון –שיבוץ תלמידים בחטיבות הביניים 

 עיקרי דברי המשתתפים:

. תקציב לא פשוט, היו הרבה 2020בימים אלו, אנו עמלים על תקציב העיריה לשנת  רפי סער, ראש העיר ;
התייקרויות, ואני מאמין שנגיש אותו עד אמצע/סוף ינואר. השקענו תקציבים גדולים במבני חינוך בשנה 

 ממתינים לתקצוב ממשרד החינוך. המון –שחלפה. פנינו לחטיבה החדשה. בית ספר יצחק שדה שודרג, גולדה 
תקציבים עומדים תלויים במשרד החינוך. חטיבת הביניים שרת חודשה, ועכשיו בדרכנו לחטיבת שז"ר. שדרגנו 

בבתי הספר בעיר. ממש  –כיתות בנינו  14גני ילדים, איחדנו גנים והפכנו למיוחדים, סגרנו את מעון לימן.  11
עימה ראשונה של בית ספר רמז וכמו כן, . בשנה הקרובה, מתוכננת חטיבת שז"ר פ1כמו בניית בית ספר יסודי 
. היום נדבר על תפיסת הרישום לחטיבות הביניים בעיר. נמשיך את הדיון 1/9/2019 –פתחנו את המונטיסורי ב 

שונה, וצריך לחשוב איך מתאימים אותה לזמנים של היום. 2020על סוגיית האינטגרציה בעיר. כפר סבא 
ם אותם למציאות המשתנה. אנו נמצאים בסיום תהליך של תיקון תכנית מודלים שעבדו טוב, יש לשדרג ולהתאי

מאי דקל . ויו״ר -בהזדמנות זאת אאחל בהצלחה ליו״ר מועצת תלמידים הנכנסת המתאר שתוכננה לפניי. 
 יובל קדוש -הנהגת הורים החדש

 מיטב המוחות וחוכמה גדולה יש בחדר הזה, בישיבה הזו. 
הדיון הפתוח  ונבונות עבור העיר שלנו. ון מכובד, תפקידה לקבל החלטות נכונותהוועדה שיושבת כאן תקיים די

אפשר חשיבה מחוץ לקופסא כיצד אנחנו תופסים את הפוטנציאל הטמון בכל תלמיד ותלמידה ומתאימים את מ
 עצמינו לעולם המתקדם והחזון קדימה.

 4/2019 מס' ישיבה:חינוך  פרוטוקול ישיבת ועדת נושא: 

 502422 אסמכתא :  16/12/2019 נערך ביום:

 רפי סער,  ראש העיר, יו"ר ועדת חינוך  נוהל ע"י:

 שמות חברי הוועדה

 הנוכחים:

 יו"ר ועדת חינוך –רפי סער, ראש העיר 
 חברת מועצת העיר ד"ר אסנת ספורטה, 

 הדר לביא, חברת מועצת העיר 
 רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר

מחזיקת תיק התרבות, השכונות הירוקות ויו"ר מועצת נשים עירוניתעו"ד עדי לי סקופ,    
 ן ד"ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסו

 , חבר מועצת העיר איר מנדלוביץמ
 יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים 

 מירי וקסמן, מנהלת בית ספר ברנר 
 עידו לביא, מנהל חטיבת הביניים רמון 

 מאי דקל, יו"ר מועצת נוער עירונית 
 גנץ, מנהל אגף החינוך -ד"ר אורי ארבל

הוועדה שמות חברי 

 שלא השתתפו :

 עו"ד אהוד יובל לוי
 עו"ד איתן צנעני

 

 ות מוזמניםשמ

 :שנכחו

המחלקה לתכנון מח' מנהלת  – , אופירה מור' ראש העירע -מכון מנדל, מעיין גלוזברג –ג'ינה 
דריה  אגף חינוך, – הנהגת הורים רמון,  שלמה גור –, נועה רייזמן אזוגי אסטרטגי ושיתופיות

עומרי פייבל,  ,חינוך אגף  – , שירלי זלצר אגף חינוך – , הדס טרוסטלראגף חינוך – אלקינד
אודליה דוברת העירייה,  –מרכז ערכים וחוקה במועצת הנוער העירונית, חלי סממה פדידה 

 אגף חינוך  -  ויסבלט רצהבי

 העיריה, סגן מבקר העירייה רכז/ת ועדותמשתתפים,  תפוצה:
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; אנחנו בתהליך מואץ של עבודה דמוגרפית עמוסה בנתונים רבים  גנץ, מנהל אגף החינוך-ד"ר אורי ארבל
. אני מציע שלקראת השנה הבאה, אגף החינוךב אודליה ומנהלי המחלקות בהובלתה של אופירה מור, יחד עם

נתונים בוועדות הקרובות. אנו מזהים מגמות של תהליכים עירוניים המתרחשים בעיר ואת בנקדיש דיון 
 אנו זקוקים  09/2020בשנת  –ועה הדמוגרפית בחתכי הגיל השונים. באשר לחטיבת הביניים השפעתם על התנ

כיתות אם, ביחס למחזור שיוצא. אנו עדים לחטיבות עם מחזורי שכבות גדולים, ולגידול במספר הכיתות  12 –ל 
של מספר  כיתות. תקן 27פרוגרמה של לפי כיתות יוכלו לקבל מענה בחטיבה החדשה, שתיבנה  9הקטנות. 

 כפופים לתקן של משרד החינוך.  –ילדים בכיתה, מס' כיתות מקסימלי בשכבה 

 ; רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר
כלומר, שכונת עליה, שכונת ותיקים,  –השאלה הנשאלת היא האם ניתן לקבל נתונים לגבי כל מערב העיר 

 סביוני הכפר, ובעצם כל שכונות מערב העיר. האם גם הם יהיו במודל השיבוץ לחטיבה ?

 חשוב לקיים דיון גם על הצד המזרחי של העיר  •

 האם המודל צריך להיות בכל העיר ? •

לפי הנתונים, גם ;  ירוניתמחזיקת תיק התרבות, השכונות הירוקות ויו"ר מועצת נשים עעו"ד עדי לי סקופ, 
 מילדי החטיבות יהיו ילדי השכונות.  32%, תוך מספר שנים 60-80החטיבה החדשה לא תספק מענה לשכונות 

יש בעיות תחבורתיות בנתיבי היציאה והכניסה אליהן ומהן. צריך לקיים דיון על האינטגרציה בכללותה, 
 מקרה ספציפי וחריג.  –החטיבה החדשה 

 
 נשאלה השאלה : מדוע החטיבה היא מקרה ספציפי וחריג, צריך לדון במודל על כל העיר. 

 
 תלמידי המזרח, גם הם מוסעים ומשתמשים בתחבורה הציבורית  הנהגת הורים רמון ; –נועה רייזמן אזוגי 

 ת. למרכז העיר, לששת הימים, ולקריית אז"ר. גם להם אין חטיבה ליד הבי
 

העיר צמחה וגדלה. בראייה דמוגרפית, יוספטל הולכת להשתנות לחלוטין למשל, היא  רפי סער, ראש העיר ;
 –שלא ידוע לנו על מצבה, בשל המצב המדיני/פוליטי. הותמ"ל  –יח"ד. ויש עוד תכנית ותמ"ל  4,000תעמוד על 

יך המודל צריך א ון הוא בראיית מאקרו., ואז תיתכן הקמת חטיבה במזרח. הדייח"ד 1,500אמורה להוסיף עוד 
עיקרון האינטגרציה יקר ללב תושבי כפר סבא, ויחד עם זאת,  .להיות מושלם בסגירת מעגל של מערכת החינוך

. המודל בתכנית יה, אינטגרציה, אזוריםיצריך להתאים אותו לתנאים של כ"ס היום. תחבורה, גודל אוכלוס
חט"ב שבשיבוץ אליהם "יערבבו" את אוכלוסיית התלמידים בכל  2אזורים ובכל אזור  3האסטרטגית הציע 

 מרחב. 

 חטיבת ביניים נוספת.  – 2024יש צורך בתכנית חומש 

 הדעת למזרח העיר ולמרכז העיר. את יש לתת  ; יו"ר הנהגת הורים עירונית ,יובל קדוש

חשוב שתהיה למידה של תלמידים חזקים וחזקים פחות יחד.  ;טובי רוזנברג , מנהל תיכון כצנלסון 
האינטגרציה טובה. התיכונים העיוניים בכפר סבא הם תיכונים מקיפים כיום, בשל ערכיות ואידיאולוגיה. כן 

, core-נכון לחשוף תלמידים לתכנים/סדנאות מייקרים ולעניין אותם במקביל ללימודי ה
 . עברית/אגלית/אזרחות

יש צורך בהקמת צוות  .קיימת הסכמה בין הנוכחים בדבר חשיבותה של האינטגרציה רפי סער, ראש העיר ;
במסגרת המרחבים והמשמעויות של כך. את המסמך נעלה לדיון  –עבודה שיגבש מסמך על תפיסת האינטגרציה 

 ואישור בוועדת חינוך ובמועצת העיר. 

קיימת הסכמה עירונית מישיבתנו הקודמת לשמור על אינטגרציה. רטה, חברת מועצת העיר ; ד"ר אסנת ספו
 מאינטגרציה כלל עירונית, לאינטגרציה באזורים. 

 



 

 הנהלת האגף               

 

  09-7649284טלפון : 

 hinuchks@ksaba.co.ilסבא -, מתחם העירייה, כפר135רחוב ויצמן 

 

 

-3- 

 
 

 החלטות:

הוחלט כי האינטגרציה בכפר סבא תמשך והצוות המקצועי יגיש מסמך חלופות שיותאם למודל כפר  .1
 שידון בחודש הבא. 2020סבא 

 

 
 רפי סער 
                                                                  ראש העיר

 יו"ר ועדת חינוך  

 גנץ-ד"ר אורי ארבל
 מנהל אגף החינוך 
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 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

 עילאי הרסגור הנדין 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 יובל קדוש 

  יו"ר מועצת תלמידים חברה מאי דקל 

   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 

  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 מקצועיתנציגת עירייה  חווה הייטי

  חשבת אגף חינוך נציגת עירייה מקצועית דריה אלקינד

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

 


