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הורי גני ילדים ,הדס שרעבי – אגף חינוך ,אסף גולן – אגף חינוך ,שירלי זלצר – אגף
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נרשם על ידי

אודליה ויסבלט רצהבי

תפוצה:

סדר יום:
 .1היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א – הצגת נתוני היערכות
 .2סקירה על שדרוג ,פיתוח ובינוי מוסדות חינוך
 .3התייחסויות
לוועדה זו הצטרפו חברי הנהגת ההורים העירונית
עיקרי דברי המשתתפים:
רפי סער ,ראש העיר  -יו"ר ועדת חינוך ; ערב טוב ,בתקופה לא פשוטה זו ,אנו עמוסים בפעילות עירונית
מורחבת .עוד רגע ושנת הלימודים נפתחת וכולנו כבר מתרגשים לקראת בואה.
אנחנו בתחושות נעימות של התחדשות לצד דאגה לאור ההתפתחויות והתרחישים הצפויים בשל
ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה .המסר שאני מבקש להעביר בנוכחות כולם כאן שעיריית כפר
סבא פועלת בשיקול דעת ובוחנת במשורה כל תרחיש .האחריות מוטלת עלינו ולכן אנחנו ניכנס ללימודים
בטוחים שהמערכת יכולה לספק .לא ביטלנו או לא דחינו את תכנית העבודה שתוכננה לקראת פתיחת שנת
הלימודים.
במהלך החודשים האחרונים השקענו ,שיפצנו ,צבענו ,שתלנו ,חידשנו ועשינו הכל  -כדי שהילדות והילדים
שלנו יזכו לפתוח את השנה החדשה במבני חינוך חדשניים ,עדכניים ,נקיים וצבעוניים.

השקענו בשנה שחלפה  73מיליון  ₪וגם השנה אנחנו עושים המון במוסדות החינוך בעיר – חטיבת שזר
שינתה את פניה ללא היכר ,אתם מוזמנים לצפות בחטיבה שחודשה מהיסודות ובזאת השלמנו את שז"ר
ושרת התאומות ,נסיים עד  1/9/2020חטיבה חדשה .מהפיכה אמיתית בחינוך בעיר .אנחנו משלימים גם
במקביל את שיפוץ והרחבת יצחק שדה שם הוספנו גם  6כיתות לימוד .בבית ספר רמז – במבנה של עציון
לשעבר ,חוברו יחד המבנים ונעשתה שם עבודה דרמתית .למעלה מ –  24,000תלמידים יפתחו את השנה
בספטמבר הקרוב.
ולא רק .קיימנו אינספור ישיבות ,דיונים ,פגישות ורעיונות כדי לתת לכל תלמידה ותלמיד בעיר את החינוך
הטוב ביותר ,שהוא אחד ממאפייניה של העיר שלנו.
הדבר היקר ביותר בעיר כפר סבא אלו הם ילדינו .החינוך שלהם יקר מפז ואין בו מקום לטעויות .החינוך
הוא בראש מעייניי.
זו תהא שנה בטוחה – בריאה – איכותית ומקצועית.
השנה הולכת להיות מאתגרת ,שנה אחרת ,אנחנו נדרשים לשנות חשיבה לגבי אופן הלמידה.
אנחנו נפיק לקחים בעקבות החלטת הוועדה של גני ילדים ונעשה זאת בשקיפות ובשיתוף.
חייב לציין שאנו מודאגים ממצב התחלואה ונעקוב אחר ההתפתחויות של מגמת התפשטות הנגיף .ייתכנו
שינויים – אנחנו נמצאים בשלב של מלחמה.
אני רוצה להימנע ממצב של מעבר לעיר צהובה/אדומה.
עוד אני רוצה להוסיף שאנחנו לא מתנהלים ומקבלים החלטות בסביבה ריקה .יש הסתדרות המורים וארגון
המורים ,משרד החינוך ,משרד האוצר ,משרד הבריאות ורשויות מקבילות .בין הרשויות יש דיונים רבים
על מתווים של שנת לימודים .אנחנו לא פועלים בשיטה של פופוליזם זול ונפעל להחזיר את השגרה
למשפחות בכפר סבא ככל שנוכל.
סורקיס למשל ,חווה בשנה שחלפה משבר סגירה .גנים נסגרו בשל קורונה – אנחנו למדנו ופעלנו בכל דרך
אפשרית לסייע לצוות בית הספר ,להורים וניהלנו את המשבר ביד רמה.
השנה החדשה תהיה שנה טובה ,בונה ,אנחנו מתרגשים לקראתה .כולם צריכים להבין שהמערכת בכפר
סבא מובילה חינוך איכותי .אנחנו משקיעים הרבה בשדרוג המבנים וחייב להתבצע לרווחת כל באי מערכת
החינוך .מדובר על שנים של הזנחה .סגרנו פערים במבנים שלא אפשרו למידה שמותאמת לתקופה הנוכחית.
כל ילד/ה זכאי/ת ללמוד בסביבה מודרנית ,מתאימה ,חדשנית ,נעימה ,מכילה שירגיש בבית.
ד"ר אורי ארבל ,מנהל אגף החינוך ;
הצגת מצגת (מצ"ב)
מתווה הלימודים לשנת תשפ"א נעשה באמצעות שיח והקשבה ושיתוף פעולה עם ההנהגה החינוכית
בעיר .במהלך הקיץ בחנו את חלופות מרחבי הלמידה – למדנו את המשמעויות וגזרנו תובנות ,אנחנו
מנהלים שיח גם עם משרד החינוך על כך .יש מורכבות גדולה להבטיח למידה בטוחה ותקנים שבכדי
ללמד לימודים סדירים יש לוודא – בטיחות ,נגישות ,תקנים ,כיבוי אש ,כניסות ,יציאות ,שירותים וכיו"ב
אנחנו מכירים את המתווים ברשויות האחרות.
התייחסויות :
מאיר מנדלוביץ' ,חבר מועצת העיר ;
מודה על השיתוף והפתיחות.
אנחנו מודעים למצב הממשלה.
המצב של תלמידים ותלמידות שאינם מסוגלים ללמוד מרחוק – מטריד .יש תלמידים שאין להם סביבה
לימודית תומכת בבתים .איך יפעלו לסייע לאותם תלמידים ?

שיבוצים לחטיבת הביניים – לא נעשו ברוח הדברים שסוכמו בישיבה
ד"ר אורי ארבל – מנהל אגף החינוך ;
לגבי השיבוצים –נקיים דיון במועד אחר כדי לדון על שיבוצים לחטיבות בנפרד .קשובים לביקורת.
אנחנו פועלים לרכישת ציוד קצה.
מנהלות ומנהלי הספר ביצעו מיפוי של תלמידים לגבי צורך במחשב ללמידה
פועלים כדי להרחיב את פסי התקשורת בבתי הספר ,בכדי לאפשר שימוש באמצעים מקוונים (רשת)
מנהלי בתי הספר מודעים לצורך בציוד ואודות הצורך בתמיכה בלמידה לתלמידים ויפעלו באמצעים
העומדים לרשותם לאפשר לתלמידים אלו למידה אחרת ,תומכת .משימה לא פשוטה.
טובי מנהל בית הספר ירחיב :
ד"ר טובי רוזנברג ,מנהל תיכון כצנלסון ;
אנחנו עדים למחזור בציוד קצה .מדובר בתלמידים ספורים .השנה מתחילה אחרת ,למידה היברידית.
ההורים והתלמידים צריכים לקחת אחריות על תהליכי הלמידה ולהיות חלק כדי לעבור את התקופה הזו.
הלמידה תתנהל במשמרות ; בזמן שילמדו בבית ,ילמדו תלמידים בבית ספר ולהיפך .אין הנחות .יום
הלימודים ייפתח בבוקר .ואנחנו מבקשים את שיתוף הפעולה של ההורים.
יובל קדוש ,יו"ר הנהגת ההורים העירונית ;
ראינו שעיריית רמת גן קיבלה אישור ותקינה .כפר סבא עיר של חינוך .תמיד היתה פה השקעה עם
תקציבים לטווח ארוך .מודעים לכל העבודה הקשה של העירייה .תש"פ ירדה לטמיון .אנחנו לא רוצים
שיהיה כך בתשפ"א .אסור שהתייעלות כלכלית בעירייה תשפיע על חינוך .התייעלות לא צריכה להיות אף
פעם על חשבון חינוך .הקריאה שלי לראש העיר .אתה צריך להחזיר את החינוך למרכז הבמה – להגשים
חלומות .תגדילו את צוות אגף החינוך שעובדים קשה מאד עם צוותים מצומצמים .ההתפרצות של
ההורים היא זעקה של כאב שרוצים שיהיה יותר טוב בכפר סבא .מנהיגות צריכה לראות את הכאב של
ההורים בגיל הרך שאיבדו את אמונם בתקופה האחרונה יותר ,לאור האירוע החמור שארע .זאת
הזדמנות של ראש העיר לשנות את הגזירות ועלינו לסייע לחלשים .אנחנו כהנהגת הורים מצפים
שהמתווה של הלימודים יורחב ,ויהיו יותר למידה בבית הספר .אנחנו מבקשים למידה קהילתית,
במרחבים ככל שניתן .תתנו למערכת החינוך את המשאבים העירוניים שיש לכם לטובת לימודים סדירים,
קפסולות נוספות שיוכלו ללמוד במרחבים אחרים .את התל"ן למשל תרחיבו גם לה' וו' – תפעלו בדרכים
יצירתיות להגדיל שעות לימודים גם באמצעות שיתופי פעולה עם ספורט והיי טק למשל.
נושא חשוב שיעלה במערכת החינוך – בטיחות ברשת ומתן מענה רגשי לתלמידים לאורך כל השנה.
רפי סער ,ראש העיר – יו"ר ועדת חינוך;
כפר סבא מובילה בחינוך .תקציבי החינוך לא השתנו 15 .שנים לא נגעו בתקציבי הפיתוח של מוסדות
החינוך .מע' החינוך היא בראש סדר העדיפויות שלי .נושא כלכלי כבד לא שיקול אצלי .ההנחיה שלי היא
למקסם את הלמידה בחוץ ,אבל אנחנו לא בזירה לבדנו .צריך לתת גם לערפל להתפוגג .הרעיונות שהועלו
נמצאים פה ,אנחנו מקבלים ביקורת בהבנה ואהבה .גייסנו את שי פירון ומיכל הירש נגרי כדי להבין מה
מערכת החינוך בעיר צריכה.
ד"ר אסנת ספורטה ,חברת מועצת העיר ;
מבקשת להצטרף להוקרת הצוותים החינוכיים.
)1
)2
)3
)4
)5

מבקשת לדעת מה התרומה של מערך החינוך הבלתי פורמאלי שיש לו הרבה משאבים – בעיקר
אנשים.
איפה אנחנו נמצאים בתהליך של גיוס עוזרי החינוך ? היכן הגיוס מנוהל ?
אמצעי קצה – האם בדקנו מחשב לכל תלמיד ?
גני הילדים – מה אורך המפגש המתוכנן להסתגלות בגני הילדים ?
המתווה שפורסם – דומה למתווה משרד החינוך – מי היה שותף לגיבוש המתווה ?

רפי סער ,ראש העיר ויו"ר ועדת החינוך ;

הנה עדות להתנהלות לא מכובדת .מתוך ישיבה זו מודלפים ומסולפים הדברים שנאמרים במהלך
הישיבה.
זה לא שיח מקובל ולא ניתן לשיח הזה להתקיים בעיר הזו.
ד"ר אורי ארבל – מנהל אגף החינוך ;
התייחסות לשאלות של אסנת ספורטה.
בתי הספר גייסו עוזרי הוראה – אורית תתייחס
ההיקף של התלמידים שחסר להם ציוד הוא נמוך.
חברנו ל"מתחשבים" – ונסתייע במהלך השנה בשירותיהם
מחשב לכל ילד – פרויקט שנבחן – אנחנו בוחנים חלופות נוספות וכמו כן אפשרות לנייד מחשבים נייחים
מבית הספר לבתי התלמיד.
כמי שמכירה את המתווים באשר להסתגלות בגן – הפגישות יהיו בקבוצות קטנות – הורים יהיו ביום
הראשון בין  20-30דקות ,וביום השני לא .מתווה מורכב ,שאנחנו מודעים לקושי שלו .פועלים מול משרד
החינוך ומנסים לבחון חלופות נוספות.
באשר למתווה – כל בית ספר בהתאם לצרכים ולמשאבים שיש ברשותו .המתווה נכתב עם הפיקוח,
המנהלים ואנשי אגף החינוך.
הדר לביא ,חברת מועצת העיר ;
שמחה שאנחנו לוקחים אחריות ומקבלים ביקורת לגבי תהליכי שיבוץ
מודה לצוותים החינוכיים על עבודתם ומצטרפת להוקרה
מספר התלמידים שתוכנן לגני ילדים 5200
מה קורה עם מענה לתלמידים והורים בקבוצת סיכון.
סייעות משלבות – העסקתם בבתי התלמידים המשולבים
מדיניות הכניסה למוסד החינוכי
ד"ר אורי ארבל – מנהל אגף החינוך ;
מענה להורים וילדים בקבוצת סיכון – מנהלי בתי הספר יצטרכו למפות תלמידים עם סיכון וקבוצות
סיכון ולמצוא חלופות ופתרונות למידה.
לגבי הסייעות המשלבות -הסתדרות העובדים לא מאשרת העסקה של הסייעות בבית – יש התרככות
ואנחנו נעבוד בהתאם.
לגבי הדמוגרפיה של גני הילדים -המספרים לא בפניי כרגע 5200 .תלמידים הם נתוני למ"ס וצפי איכלוס
של בתים בעיר 4700 .תלמידים רשומים ,הם ילדים שנרשמו לגן הילדים .יש פער של  500תלמידים
שבחלקו מופנה לרישום לגנים מוכרים שאינם רשמיים (חרדי/דתי) ,המשך במסגרות פרטיות ,מעברי
דירה ,השארת ילדים בבית ,כתובות לא מעודכנות ועוד .אנחנו פעלנו כדי לאתר את התלמידים ,יצרנו
קשר .להורים לא היה עניין ברישום.
מדיניות הכניסה למוסדות – האחריות של הגננות לקלוט ילד/ה בהתאם לאופי של הילד/ה .ציינתי קודם
שהמתווה מורכב ואנחנו מודעים לקושי ופועלים כדי למטב את התהליכים באופן שישמור על בריאות
הילדים והצוותים לצד המורכבות הרגשית – משימה לא פשוטה.
עו"ד עדי לוי סקופ ,חברת מועצת העיר ;
מצטרפת לתודות והערכה לצוותים .מאחלת שנת לימודים פורייה .אנחנו בחב' לתרבות נעשה כל מה
שאפשר לתת משאבים עירוניים לטובת למידה .מבקשת מידע – איזה תלמידים צברו פערים בלמידה.
אשמח לדעת כי ברצוני לסייע לילדים .אני רוצה שנצא לתכנית הדרכות לא לאלימות מהגיל הרך ועד י"ב.
רוצה שנצא לאמירה משותפת "לא לאלימות" .אפרופו אלימות זו אחריות משותפת של כולנו .כולנו או
נושאי תפקיד ,נבחרי ציבור ונבחרי בקרב מסגרות החינוך .יש לנו אחריות משותפת לשפר את השיח ולא
לנצל מצבים .הפעולות שלנו כולל ביקורת מקובלת .יש הבדל בין ביקורת בונה לבין להוציא דברים
שיוצרים בהלה ,חוסר ושיקוף מציאות לא נכונה .ייצא פרוטוקול מסודר .הביקורת היא סופר חשובה.
כולנו טועים .אין מי שלא טועה .אני חושבת שנכון שנייצר מתווה משותף לאורך השנה .עד ישיבת ועדת
החינוך הבאה – נשפר את השיח ונוציא מידע מדויק להורים ונכון.
מקווה שאתם מסכימים איתי.

יובל קדוש ,יו"ר הנהגת ההורים ;
מקבל בחום .אין שיתופיות .זה מה שמביא לתסיסה .אנחנו בעד שיח משתף .נושא הצהרונים היה
מלחמת עולם .לא שיתפתם אותנו .חברי ההנהגה רוצים לתרום .גם אנחנו טועים לפעמים.
בתקופות של בידוד למשל – כן נבקש שאם מתפנות כיתות – אפשר להשתמש בחללים ללמידה עבור
הרחבת שעות לימוד
עו"ד עדי לוי סקופ ,חברת מועצת העיר ;
כל אחד ייקח אחריות גם מצדנו וגם מצדכם ונמשיך את השיח
ד"ר אורי ארבל – מנהל אגף החינוך ;
אני מבקש להוסיף  -אנחנו חווים אלימות קשה מאד ,אנשיי עשו עבודה בתום לב .לא מגיעה לנו השפה
הזו שמשתמשים בה כלפינו ולא הבוטות הזו .נאמרו לנו דברים קשים מאד.
רפי סער ,ראש העיר ויו"ר ועדת החינוך ;
השיח החינוכי ,ההתקפות הקשות והבוטות כלפי עובדים ,ההסתה ברשת כלפי מי שעושים את עבודתם
בתנאים לא פשוטים תחת לחץ בכדי לא לוותר על אף ילד/ה – לא מקובלת .אני רואה לחץ ברשתות
ושימוש בשפה קשה .כולם חייבים להבין את רוח התקופה ולקחת אחריות .צריך להבין את המצב
שעיריית כר סבא נמצאת בו .אנחנו משתדלים להציג ,לשתף.
כולנו נקראים לנהוג באחריות ולשמור על שיח מכבד .זו אחריות של כל מי שנמצא/ת כאן בישיבה הזו.
איתי צחר ,מנכ"ל העירייה ;
מאחל שנת לימודים מוצלחת ובריאה .יש הרבה דברים שמטרידים אותנו היום .אתגרי החינוך – איך
מלמדים ילד/ה לקרוא ולכתוב מרחוק ? אתגר הלמידה מהבית ועוד .כל החוויה של הפדגוגיה בעידן
החדשה – אנחנו עסוקים להיאבק על המציאות הישנה וחושבים כל העת איך מפתחים מערכת לומדת
אחרת .פתיחת שנה הוא אירוע עירוני של כל האגפים והמחלקות .עדי ,חברת המועצה ,דיבר על שיח
"מתלהם" והתגובה "שאין שיתוף" – אין לכך הצדקה .אנחנו כל הזמן נמצאים בעיסוקים בדברים שלא
מקדמים את החינוך .כדי שלא ניכשל כולנו צריכים להיות רתומים .יש אתגרי קורונה ויש אתגרים
כלכליים .לא ניתן לצפות את הכל מראש .כן יכולים לומר שהאתגרים שלקחנו על עצמנו יצאו לדרך
ב  .1/9/2020אנחנו צריכים את ה"שקט" כדי לקדם את הפדגוגיה!
רפי סער ,ראש העיר – יו"ר ועדת חינוך:
שנה טובה ,בריאה ,מבורכת בעשייה.
העיר תמשיך להוביל חינוך.
אני מודה לכל הצוותים ,המורים ,מנהלי בתי הספר ,גננות וכל העוסקים במלאכת החינוך.
תודה ובהצלחה לכולם.

רפי סער
ראש העיר
יו"ר ועדת חינוך

ד"ר אורי ארבל-גנץ
מנהל אגף החינוך

חברי הוועדה :
מ"מ

שם

תפקיד

סיעה/אחר

רפי סער

יו"ר

ראש העיר

ד"ר אסנת ספורטה

חברה

דרך חדשה

עו"ד עדי לוי סקופ

חברה

הרשימה שלנו

מאיר מנדלוביץ

חבר

מרצ

עילאי הרסגור הנדין

עו"ד אהוד יובל לוי

חבר

תפוח

אברהם ממה שיינפיין

רו"ח תהילה מימון

חברה

כפר סבא בראש

עו"ד קרן גרשון חגואל

הדר לביא

חברה

כפר סבא מתקדמת

אמיר סילבר

יובל קדוש

חברה

נציגת ועד הורים עירוני

מאי דקל

חברה

יו"ר מועצת תלמידים

עו"ד איתן צנעני

משקיף

מירי וקסמן

חברה

מנהלת בית ספר ברנר (יסודי)

ד"ר טובי רוזנברג

חבר

מנהל תיכון כצנלסון (על יסודי)

עידו לביא

נציג חינוך מקצועי

מנהל חט"ב רמון

ענת רז

נציגה מקצועית

נציגת הסתדרות המורים

נציג עירייה מקצועי

סגן מנהל חינוך על יסודי

שלמה גור

נציג עירייה מקצועי

מנהל השפ"ח

אביבה מורדקוביץ

נציגת עירייה
מקצועית

מנהלת מח' גני ילדים

הדס טרוסטלר

נציגת עירייה
מקצועית

מנהלת חינוך מיוחד

חווה הייטי

נציגת עירייה
מקצועית

מנהלת מועצת נוער עירונית

דריה אלקינד

נציגת עירייה
מקצועית

חשבת אגף חינוך

ד"ר אורי ארבל גנץ

מ"מ מזכיר הועדה

מנהל אגף חינוך

דני הרוש

