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 סדר יום: 

  ש"י עגנון על ידי מנהלת בית הספר, גב' מיקי בר משההצגת בית ספר 

  הצגת מתווה לתכנית אסטרטגית לחינוך על ידי אורלי פרומן וד"ר איציק כהן 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 זו., ומובא לדיון בישיבה חברי הוועדהל המתווה לתכנית האסטרטגית מוצג

 
מדובר בתכנון אסטרטגי ארוך טווח שינוהל על ידי פורום היגוי רשותי. במקביל הוקם צוות עיר שיהווה 

 בתכנית עבודה אחת משותפתיעבדו ר שאמנגנון שמחבר את צוות אגף החינוך עם נציגי משרד החינוך, 
גם בפני פורומים שונים : מנהלים,  יוצגמתווה התכנית המוצג בוועדת החינוך  למערכת החינוך בעיר.

 מפקחים, הנהגת הורים עירונית, מועצת נוער עירונית וכו'. 
 

 האסטרטגית התוכנית מרכיבי
 חינוך למוסדות פיזיות פרוגראמות להכנת דמוגרפי וחיזוי תכנון 

  ומענים צרכים איתור תוך קיים מצב ואבחון מיפוי 
 ליישום והמלצות חלופות גיבוש 

  ההמלצות ליישום אופרטיבית תכנית הכנת 
 

 ציבור שיתוף תהליך
 העניין ובעלי השותפים יפוימ 
 פתוח מרחב" קיום" (Open space) הרחב הציבור לכלל 

 משימה בקבוצות שילוב 
 המיפוי בתהליך שיאותרו מרכזיות סוגיות סביב"  עגולים שולחנות" מפגש. 

 
 פורומים -אסטרטגי תכנון
 ועוד חינוך ועדת, עיר צוות, רשותי היגוי פורום.. 
 ילדים גני אשכולות מובילות+יסודי על מנהלים פורום+ יסודי מנהלים פורום 

 
 
 
 
 

  2017/1 מס' ישיבה:חינוך  פרוטוקול ישיבת ועדת נושא: 

  334156 אסמכתא :  14/3/2017 נערך ביום:

  נרשם ע"י : צביקה צרפתי, מ"מ ראש העיר   נוהל ע"י:

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

כהן, רויטל שלום עמר, -צביקה צרפתי, אורלי פרומן, בלה מסיקה, עו"ד רויטל לן
משה קוסובר, עו"ד יובל לוי, עו"ד איתן צנעני, אביבה מורדקוביץ, נתי ברכר 

 נפתלי, אורית ליבוביץ, שלמה גור, יהורם לוי, טובי רוזנברג

שמות חברי 
שהתנצלו הוועדה 

 ולא השתתפו :

 ענת קלומל )במקומה הגיע עו"ד יובל לוי( ד"ר

 מירי וקסמן, רות לזר, נציגי מועצת נוער עירונית 

 ות מוזמניםשמ
 :שנכחו

רינת אברמסון, ערן וורנר, ארזה לבון,  חגית הללי, שירלי זלצר, איציק כהן, נועה 
 רצהבי ויסבלט אודליהסיאס, 

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

mailto:hinuch@ksaba.co.il
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  –עיר וקהילה 
 המטרות

 של והבנייה חיזוק ומאפשרת מסייעת אשר, וקהילה חינוך מרחבי סביב עירונית תפיסה גיבוש .1
 .תושביה עבור קהילות

 כמוקד החינוך במרכזן אשר, בעיר( ופוטנציאליות מתהוות, קיימות) קהילות והבניית יזוקח .2
 .קהילתי משיכה

 .בעיר הקהילות בקרב אנרגיה של והתחדשות יצירה, הטמעה .3
 התושב חוויית שיפור .4
 
 

 מרחבי בחירה מבוקרת וכו'. ,בתי ספרייחודיות של  כמופתוח לכיוונים שונים עוד נאמר כי אגף החינוך 
בחודש מאי נקיים מרחב פתוח, נקודת ציון  יידונו בצוותי המשימה. שבון.חכל רעיון ויוזמה יילקחו ב

 בודקים מבנים פיסיים. ובודקים תחזיות דמוגרפיות בנקודת זמן זו  חשובה לתחילת עבודה.
 

 הערות/הארות : 
 

שחברי המועצה יהיו מעורבים בתהליך הזה במהלך המשך מבקשת  רויטל לן כהן, חברת הוועדה :עו"ד 
  הדרך.

 
 – ועדת חינוךמייחסים חשיבות רבה לשיתוף הציבור, הורים,  ד"ר איציק כהן, מנכ"ל משאבי ידע  :

אנחנו מבקשים לקבל כמה שיותר  –אנחנו באים להקשיב וללמוד. כל רעיון/מחקר/יוזמה/תוכניות 
 אינפורמציה. 

 
לשקיפות,  ראש העיר בנוגע; אני מודה לכם, אנחנו מקיימים את מדיניות  צביקה צרפתי, מ"מ ראש העיר

עות, קהילה וכיו"ב. בסוף יוגשו ניירות עמדה לאישור. אני מברך על העשייה. יישר שיתוף ציבור, חילופי ד
 סבא תשתנה במרחב הזה ללא ספק.-כפר .כוח לאורלי פרומן

 
כיוונים אני חושבת שזכינו בשדרת ניהול חדשה, שמגיעה רעננה עם  רויטל לן כהן, חברת הוועדה :עו"ד 

 חדשים. אני מרגישה שהעיר נמצאת בידיים טובות. זו זכות להיות חלק מזה, מודה לכם מאד. 
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