
 

 
 

 סדר יום: 
 .13.2.2020 מתאריך 01/2020המשך דיון מוועדת חינוך מס'  –שיבוץ תלמידים בחטיבות הביניים מודל 

 
 עיקרי דברי המשתתפים:

 
מלחמה שלא כל העולם מתמודד עם . , לא פשוטהבתקופה מאתגרתכיום נמצאים רפי סער, ראש העיר ; 

 ועדיין, כעירייה  .מאות מעובדי העירייה בבתיהםרואים בה את האויב. 
מערכת  –שעד סוף אפריל  זה ברור שעד כהצריכים להיערך לשנה הבאה עם כל המשמעויות. מה אנו 

מבלי ולא להיות מוזן הלימודים לא תתקיים. מבקש מהנהגת הורים ומהציבור בשעה הזו, לברר פרטים 
 אף אחד לא יודע ולא ברור לו ויכול לחזות כמה זמן ייקח.לבדוק את מהימנות הנתונים. 

אנחנו הולכים להיכנס לתקופה קשה.  –תקציבית מבחינה שיים אופטימי תרחיש פאסימי מעבר לזה. חוד
גם בשוטף, וגם בתקציבי הפיתוח. במערכה המדינה נמצאת בהליך של הרכבת ממשלה. העיריות   שתתבטא

אמורים לאשר אנו  מיליון שח מתקציב העירייה.    12השבוע קיצצתי    ת לספוג מכה כלכלית קשה מאד.והולכ
לא  - מתכננים  –ועדת כספים בשבוע הבא. האחריות הכוללת כרגע מוטלת על הכתפיים שלי. שיפוצי קיץ 

 שיתקיימו. בטוח מבחינה תקציבית 
 מודל השיבוץ לחטיבה. ייתן סקירה על  מנהל אגף

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

המודל המוצע מבחינתנו, לאחר שישבנו עם חברי הוועדה, שהעבירו את שלום לכולם, אני אציג בפניכם את  
הערותיהם ורעיונותיהם )מצ"ב המצגת(. נפגשנו באגף החינוך עם כל אחד ששלח לנו את התייחסותו. כמו 

פעלנו גם,  התייחסנו להצעתה של ד"ר אסנת ספורטה, לחלוקת העיר למרחבים. פיתחנו את המודלים ו
במצגת ניתן לראות את המודל ריונים שנקבעו על ידי וועדת החינוך והצוות המקצועי. לאזן בין כל הקריט

אותו אנו  - כפי שהוא היום, את ההבדלים בין המודל שהוצע בוועדה קודמת, לבין המודל המוצע שהתגבש
לינו עם השיבוץ וע  בעיכובמוכרחים לקבל החלטות היות ואנו    אנו    היוםמבקשים לאשר היום. חייב לציין ש

 אשמח לשמוע את התייחסותכם. לקבל החלטות. 
 

  . אני חושבת שהמצגת מוצגת ממש טוב ומתוקנת ובהירה – הדר לביא, חברת מועצת העיר
 

 02/2020פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס' ישיבה:  נושא: 

 516267 אסמכתא :  26.3.2020 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 
 הדר לביא, חברת מועצת העיר 

 רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר
 ד"ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון 

 , חבר מועצת העיר מאיר מנדלוביץ
 יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים 

 עידו לביא, מנהל חטיבת הביניים רמון 
 גנץ, מנהל אגף החינוך -ד"ר אורי ארבל

שמות חברי הוועדה 
 שלא השתתפו :

 עו"ד אהוד יובל לוי
 עו"ד איתן צנעני 

 ד"ר אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר  
 עו"ד עדי לי סקופ, מחזיקת תיק התרבות, השכונות הירוקות ויו"ר מועצת נשים עירונית

 מירי וקסמן, מנהלת בית ספר ברנר 
   מאי דקל, יו"ר מועצת נוער עירונית

 שמות מוזמנים
 שנכחו:

אגף חינוך, הדס  –אגף חינוך, דריה אלקינד  –שלמה גור מנכ"ל העירייה,  –איתי צחר 
מנהלת  –, ורד אלטרץ אגף חינוך - אודליה ויסבלט רצהבי  אגף חינוך,  –טרוסטלר 

מנהל מח'  –מדור רישום גנ"י, לימור שקורי, מנהלת מדור רישום בתי"ס, אסף גולן 
  לוי סקופ, אורית ליבוביץ', מנהלת חינוך יסודי במקום עדי  –הסעות, דן בן יהודה 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה, סגן מבקר העירייה תפוצה: 



 
 
 
 

מאפשר  . המודלנותן מענה למה שהעלנו בפעם קודמתהמודל  –רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר
 המשוררת  ורחל  גולדברג לאההתלמידים של בית ספר   מספרימבקשת לתת את הדעת ל.  קירבה גיאוגרפית

 נעשתה כאן.  עבודה מעניינת – שצריך לתת להם את הדעת כי הם שכבה קטנה –
 

 ים.חטיבה יותר גדולה מקבלת משאבים יותר גבוה  -  עבודה יפה    –  עידו לביא, מנהל חטיבת הביניים רמון
מרקם לשמור על  , על מנת  לבדוק באמת מדדי טיפוחבקש  מ.  יש יחס פרופורציונלי לכמות העובדים ולהיפך

 . בחשבון בזמן השיבוצים ייקחו מבקש שנציגי האגף בית הספר.
 

ועדיין יכולות להיות סטיות. גם , דמוגרפיות גבוהותהתחזיות  ה   ;    גנץ, מנהל אגף החינוך-ד"ר אורי ארבל
שנים קרובות, עם יכולת   3אפשר לשים עליהם בעתיד סימני שאלה. המודל מאפשר לעבוד    –הנחות היסודי  
 משחק גבוהה. 

 
בין נושאים בין רצון לשמור על אינטגרציה ל התנגשותיצר  בעברהמודל  –  איתי צחר, מנכ"ל העירייה

ההסעות.  נושא משפר משמעותית את . המודל הנוכחי שומר על מודל אינטגרטיבי ולוגיסטיים )הסעות(
 לדעתי המודל נכון. 

 
  בכל הקריטריונים.  מטרתנו לאזן ככל הניתן  ;  גנץ, מנהל אגף החינוך-ד"ר אורי ארבל

 
בתי   4: מבקשת לחזור על ההסבר מדוע את חט׳ב שרת מזינים רק  רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר

 ספר. 
 

 חוזר על ההסבר.   : גנץ, מנהל אגף החינוך-ד"ר אורי ארבל
 

ס "גבי הצורך בפתיחת ביל: המודל מתקן את המודל הקודם שהוצע. שאלה  הדר לביא, חברת מועצת העיר
 ?  יס יסודי חדשיסודי נוסף באזור הדרומי. האם המודל מכיל גדילה של ב

 
ים תלוי בשינויים דמוגרפיים בעיר, חדש יםס יסודי"יבתבהצורך : גנץ, מנהל אגף החינוך-ד"ר אורי ארבל

פרוייקטים חדשים של בנייה ו התחדשות עירונית. כמובן שככל ויהיה גידול במספר בתי"ס יסודיים הדבר 
 פתיחת חט׳ב נוספת. ברך וצה ישליך גם על

 
יש לנו עתודות לתת מענה לצורך עתידי בבתי"ס יסודיים או חטיבות, למשל   –   מנכ"ל העירייהאיתי צחר,  

אורט שמיר.   ,בית ספר ארן, בן צבי  מבנים של בתי ספר ותיקים שמשמשים היום למטרות שונות : דוגמה :
מה  –שרת  חטיבתסוגיה של לגבי שאינם מלאים.  –רמז, אופירה נבון, דבורה עומר ב וגם עדיין מקומות

 גם בעתיד. , יכול להשתנותבשטח יישום שמובא לאישור הם העקרונות, ה
 

 : עבודה מעולה. הדר לביא, חברת מועצת העיר
 

משתנה ובהתאם למצוא המציאות את הלבחון אנחנו כל הזמן צריכים :   איתי צחר, מנכ"ל העירייה
 .פתרונות

 
, המצגת מציגה בדיוק את מה שרצינו. לשמור על מרקם –  , יו"ר הנהגת ההורים העירוניתקדושיובל 

 שינוי קל והתאמות.  אפשר איכשהו לעשות –שרת חטיבת שכיתות ייפתחו באופן מאוזן. ו אינטגרציה
 ולהתאים למציאות.  מחדש לבחוןמאד נכונה, כל שנה אמורים  –חשיבה קדימה  תכנית מעולה לדעתי.

 
גם  לחשוב מציע בהמשך ?  איך הולכים הלאה לכיוון התיכונים -  ד"ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון

 .מזינה תיכון  חטיבהש על מודל בין החטיבות לתיכונים ואולי  על הקשר
 

את מידת והערכה בתהליך של מדידה בדוק החלט יהיה עלינו לב: גנץ, מנהל אגף החינוך-ד"ר אורי ארבל
 .של מודל השיבוץ ובהתאם גם את הקשר בין החטיבות לתיכוניםההצלחה 

  
ואינו  יכול להשתתף בישיבהאך נענה כי בהתאם להגדרות החוק אינו ביקש להתייחס  - בן יהודה דן * 

 . סקופ-מוסמך להחליף את חברת המועצה עדי לוי
 



 
, שימו לב במפה שהוא משתייך לאזור גיאוגרפית –בן גוריון  – עידו לביא, מנהל חטיבת הביניים רמון

  .שוברות את המודלהרי שהן  –מגמות הספורט לגבי  מרכז/מערב.
 

אכן מגמות הספורט עשויות להוסיף לתמהיל של כל חטיבה. כמו : גנץ, מנהל אגף החינוך-ד"ר אורי ארבל
  . וועדת ההעברות בקיץאשר ייבחנו בכן, יהיו גם בקשות העברה, 

 
רוצה להודות לצוות המקצועי ולחברי הוועדה ששקדו על המלאכה. חשוב לילדים  רפי סער, ראש העיר ; 

אחרי הפתיחה יהיו הערות ושנצטרך  –בונים הן הרות גורל. אני מעריך שכל דבר שששלנו. אלו החלטות 
חוצה מדינה על כל פרט וחוצה את כולנו. ההיערכות שלנו היא בכל  –לשנות. אנחנו במשבר מאד גדול 

הכיוונים. אנחנו צריכים להתנהל בשיקול דעת. אמורים להעביר תקציב. אנחנו נעשה סבב טלפונים לקיום 
מידה ולא, נמשיך לעבוד על פי הנחיות משק לשעת חירום. צריך ישיבת מועצה ביום ראשון לקיים אותה. ב

 ערב טוב ותודה רבה לכולם.  .2020-2021להיערך לשנים 
 

 החלטות:
 
-גוריון גם בחטיבות אילן רמון ובר-במצגת ביחס לשיבוץ בן יבוצע התאמות קלות ותיקונים גראפיים .1

במקום שז"ר על מנת להעשיר את   שרתהאפשרות להסב את שיבוץ בי"ס סורקיס לחטיבת  יבדק  ת  לב;
 מבחינה גיאוגרפית אין הבדל ולכן אין סתירה למודל. תמהיל היסודיים המשובץ בחטיבה זו

  ראש העיר לאמץ את המודל המוצע.חברי הוועדה הצביעו פה אחד על הצעת    .2

 
 
 

 רפי סער 
 ראש העיר                                                                 

 יו"ר ועדת חינוך  

 גנץ-ד"ר אורי ארבל
 מנהל אגף החינוך 

 
 
 

  



 
 
 

 

 מ"מ סיעה/אחר תפקיד שם

  ראש העיר  יו"ר רפי סער 

 דני הרוש חדשהדרך  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

 שוש קייזר
נציגת עירייה 

 מקצועית 
  מנהלת המתי"א

 רדקוביץואביבה מ
נציגת עירייה 

 מקצועית 
  מנהלת מח' גני ילדים

 נתי ברכר נפתלי
עירייה נציגת 

 מקצועית 
  מנהלת חינוך מיוחד

 חווה הייטי
נציגת עירייה 

 מקצועית 
  ניתרומנהלת מועצת נוער עי

 דריה אלקינד
נציגת עירייה 

 מקצועית 
  חשבת אגף חינוך

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

 
 
 
 


