
 

 

 

 סדר יום: 

 הצגת טיוטת התכנית האסטרטגית לחברי ועדת החינוך העירונית 

 תחת אגף החינוך  –הועלתה לאתר העירייה  –מצגת התכנית האסטרטגית 

 עיקרי דברי המשתתפים:

 רבהעבודת עומק ורואים שנעשתה בה  מקיפה התכנית 
 כפי שהוא היום  המצב המציאות מחייבת שינוי של 

 משותפת בין ממ"ד לממלכתיהעשייה חשובה ה 
 ות על איכות הלמידה לכל ילד בעיראנחנו כרשות מקומית לוקחים אחרי 

  שיתוף ציבור ושולחנות עגולים הפורומים כגוןבכל  ים במערכת החינוך מוזכרהרגשי של הילדההיבט 
 כדאי לבחון את מדדי הטיפוח בעבר הרחוק 

 יש לתת את הדעת לפיתוח מורים וגננות העובדים כיום בתוך מערכת החינוך 
 מיסוד תפקיד סייעת בגן הילדים הוא מהלך חשוב ומבורך 
  זמנים, מאחר שנים )יש הסתייגויות שלא כדאי להתחייב על לוחות ה 10 - 5יישום מלא של התכנית

  (והמערכת מאד דינאמית

 יש היגיון במבט על התנועה בעיר 
 יש מבנים ישנים. צריך סדרי עדיפויות בהקצאת  בו מרכז העיר לבין יש פערים בין המבנים בשכונות הירוקות

 "הפניםעל "האזורים שהיום במצב  תקציבים. לחשוב על

  פדגוגיה חדשנית בלי מבנים חדשיםאי אפשר לדבר על 
  ימתווה ולא יישומי בהיבט התקציב –חזון התפקיד של התכנית היא 
 את החזוןואת הדרך  ,את הכיוון ההמלצות של התכנית נותנות 
 אותם ואז לעשות חלוקה  לצמצם ,לקחת בחשבון את הפערים הקיימים כיוםצריך מרחבים  3חלוקה לפי ב

 וויוניתש
 ת של עיר חכמה וחינוך בעיר חכמהחשיבה כולל 
  ,חלק כיש משמעויות נוספות של המעטפת הדיגיטלית. הכל צריך להיות מחובר לרשתות החברתיות

 משותפות הציבור 
  מודרנית ת לימודיםביבסעם  צריך להיבנותהמרכז  .חסר בהחלט בכפר סבא  –מרכז מעבדות לתיכונים 
 לקהילהחבר בין התעשייה ולגייס חברות הייטק ממליצים ל 
  הילדחלק חשוב מהתפתחות  –כלים רגשיים 
 למקומות עבודה –מיומנויות עתיד אוריינות דיגיטלית, הכנה ללמשל,  ,מיומנויות עתידל יש לתת את הדעת 

 לציבור לפרסם צריך - אלמנט שקיפות 
 ינוך, מועצת העיר, מפקחים הורים, ועדת חהנהגת   – , לא לפי סדרתוצג הטיוטה םהפורומים שבה

 , ציבור. ומורים

 2/2018 מס' ישיבה:חינוך  פרוטוקול ישיבת ועדת נושא: 

 405545 אסמכתא :  01.05.2018 נערך ביום:

 מ"מ יו"ר ועדת חינוך    –רויטל לן כהן  נוהל ע"י:

, שלום עמררויטל  ,ד"ר ענת קלומל, עו"ד איתן צנעני, עו"ד רויטל לן כהן שמות חברי הוועדה הנוכחים:

 סיגל קוצ'מן, מירי וקסמן

 אורלי פרומן

שהתנצלו ולא הוועדה שמות חברי 

 השתתפו :

 צביקה צרפתי, טובי רוזנברג, גל רבינוביץ'  

 ות מוזמניםשמ

 :שנכחו

אורית , גלית שניידר מימרן, עידו לביא, נתי ברכר נפתלי,   ד"ר איציק כהן

, משה קוסובר, אבי בורגר , שגיא רוכל , אורטל קרן , אבי בורגר, לייבוביץ'

 אודליה ויסבלט רצהבי, שלמה גור , שירלי זלצר שיפר, אביבה מורדוקוביץ'

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



 

  של חברי הוועדה והן נרשמותלכל ההערות  הבקשהיש 

  המצגת מציגה את עיקרי הדברים 
 
 

לאמירה ערכית  . אספתם הכלמקצועיתרוצה להודות לאורלי פרומן ולצוות על עבודה  – רויטל לן כהן
 שרואה את המכלול בעיר. התכנית נבנתה בתשומת לב. ושוב תודה רבה. 

 
 
 
 
 
  
 


