
 
  11.6.2019תאריך: 

 

 

 סדר יום:

 היערכות הרשות לפתיחת שנת הלימודים תש"פ. הצגת  (.1

 ראה מצגת מצורפת. 

 

 פתיחה :

 ראש העיר, רפי סער, יו"ר הוועדה :

שמנו דגש על נושא התשתיות הפיסיות שבא על חשבון נושאים אחרים.  חודשים מאז שנכנסתי לתפקיד  8

תגיעו למוס"ח וגנ"י ותתרשמו. יש פערים גדולים שנפתחו לאורך השנים. אנחנו  1/9/2019 –מהלך מבורך שב 

מזמין אתכם להסתובב בבתי הספר  –רוצים להעניק לילדים את הטוב ביותר. מדובר במהפיכה אמיתית 

רק ולהתרשם, המבנה משליך על הפדגוגיה. ישבנו עם מנהלי בתי הספר ומנהלות הגנים, התייעצנו עמם. בפ

זמן כה קצר, להגיע לאפקט כזה גדול, זה לא ברור מאליו. אנחנו מסיירים יום יום עם אנשי המקצוע. החלטנו 

שנים שואפים לסיים את הכל. יש כבר  3, תוך 2020 -לקדם דיוני תקציב לשנה הבאה על מנת לסגור פערים ב

מ"ר. אנחנו מקדמים  20,000של  לא מעט פרויקטים, של הקמות משרדים והבאת חברות ענק לעיר, בניינים

ימים חנכנו  10תכנית בינוי באזה"ת הוותיק, תב"א שתכפיל זכויות של התע"ש. אזור תעשיה משודרג. לפני 

חב' סודה סטרים, הענקית. כמו כן ייבנו מגדלים בעתיר ידע, ובסופו של דבר, התקציבים  –את אושירה סנטר 

 –במיוחד ממליץ לראות את חטיבת שרת. יצחק שדה, גולדה יחזרו לתושבים. מזמין את כולם להתרשם ו

 ישנים, לכו תתרשמו. גנים 

 3/2019 מס' ישיבה:חינוך   פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

 489054  אסמכתא :     20198.25. תאריך הישיבה נערך ביום:

 רצהבי-אודליה ויסבלט נרשם ע"י : ראש העיר, יו"ר ועדת חינוך  –רפי סער  נוהל ע"י:

שמות חברי הוועדה 

 הנוכחים:

 יו"ר ועדת חינוך –רפי סער, ראש העיר 
  מחזיקת תיק החינוך., ד"ר אסנת ספורטה, המשנה לראש העיר
 רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר

תיק התרבות, השכונות הירוקות ויו"ר מועצת נשים עירונית מחזיקתעו"ד עדי לי סקופ,    
 ד"ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון 

 סיגל קוצ'מן, יו"ר הנהגת ההורים 
 מירי וקסמן, מנהלת בית ספר ברנר 

 גנץ, מנהל אגף החינוך -ד"ר אורי ארבל

הוועדה שלא שמות חברי 

 :נכחו

 מאיר מנדלוביץ

 עו"ד אהוד יובל לוי

 הדר לביא

 ליאון עיוואן

 עו"ד איתן צנעני
 

 ות מוזמניםשמ

 :שנכחו

מנכ"ל העיריה, שלמה גור, דריה אלקינד,  –איתי צחר מעיין גלוזברג, אופירה מור, חברי הנהגת הורים, 

 הדס טרוסטלר, אביבה מורדקוביץ', שירלי זלצר

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



 
 מעביר את רשות הדיבור למנכ"ל.

 

 מנכ"ל העירייה :  -איתי צחר 

 , יסתיים.1.9.2019 –כל מה שתוכנן להסתיים ב 

נושא כלל עירוני. אין יחידה בעירייה שלא קשורה. אתגר אמיתי. השנה  –אירוע של פתיחת שנת הלימודים 

 . עשינו תהליך עמוק ומקיף מתוך מגמה לצמצם את מקצה השיפורים ומתוך נכונות לעבוד במשותף

  –סוגיית ההיקף 

 מלש"ח 10 –השנים האחרונות  10 –ב 

 מלש"ח 22 –בשנה קודמת 

 מלש"ח על הוצאות הנגשה, בנייה וכו' 30 –מבנים ובנוסף מלש"ח לטובת שיפוצים ושדרוג  46 –השנה 

  1.9.2019זה מחייב את כולם להתכנס לתאריך 

  –סיום עבודות 

 חריגים זניחים

 יש תקלות –בינוי בכל פרויקט 

 ראש העיר הוסיף ואמר :

הקבלנים שעבדו במוסדות החינוך דיווחו על הזנחה בלתי נתפסת, לא הכירו מקרים כאלו בעבר. העבודות 

עד השעות הקטנות של הלילה. עבודה לא פשוטה. צריך להודות לכל העוסקים  –הגיעו לרמת הריסות 

 ר. אנחנו מבקשים לסגור את הפערים כמה שיותר מה –במלאכה, לצוותים שעובדים מסביב לשעות 

 

 יו"ר הנהגת ההורים וחברת הוועדה :  -סיגל קוצ'מן 

 אנחנו מברכים על המהלך ומקווים שתהליכים אלו יימשכו בעתיד. 

 לא ברור איך העירייה נערכת ? –נושא ההסעות  (1

 מה תפקידו של סגן ראש העיר ומה תפקידה של מחלקת הסעות ?  –אין חלוקת אחריות בנושא הסעות  (2

 בר אילן שילה למול הסעות לאופירה נבון מרכז העיר.  –הסעות לחינוך הדתי  (3

קיימים פערים בין ההיצע לביקוש בחלקים מסוימים בעיר. קיים היצע באזורים מסוימים שלא  –חוגים  (4

 קיים באזורים אחרים. מבקשים בדיקה. טרם קיבלנו את היצע החוגים.

לו תמורה עבור שימוש במבנה. בתשע"ט וככל הנראה השנה בעבר בתי הספר קיב –החב' לתרבות ופנאי  (5

 לא קיבלו. איפה זה עומד ? 

 

 משנה לראש העיר ומחזיקת תיק החינוך :  –ד"ר אסנת ספורטה 

 ההתגייסות של כל הגורמים בעירייה, ראויה להערכה רבה. רוצה לציין את שירלי על עבודתה הנאמנה. 

אנחנו מקדמים מהלך ומזמינים מסגרות פרטיות  – 0-3וד יוזמה, רף גבוה לתפק –טף -פרויקט רף (1

 למהלך. 

 ייחודיות בבתי הספר היסודיים  –יוזמה  (2

הצוות יסיק מסקנות ויפעל כדי לקדם מודל יציב,  –צוות חשיבה על מודל השיבוץ והרישום לגני הילדים  (3

 ינתח קדימה, ויגיש המלצותיו.מוסדר, 

 תכנית שלמה.  –גנים במודל משופר  8 –תודה על העבודה הנפלאה שעשו עם גני הגשר  (4

 

 ראש העיר, רפי סער, יו"ר הוועדה :



 
במהלך האחרון של הסדרת גני טל לימן, אני רוצה לספר לכם, שהילדים במעון טל לימן זוכים למעה מכבד 

 וראוי בתוך הקהילה והחברה. המתקן הקודם היה מבודד, ובתת תנאים. זאת אמירה, רבותיי. 

תדלת הוא שיח של מנהיגות חינוכית, שיח משתף. העירייה מש –השיח שאנחנו מקיימים בוועדת חינוך 

 למקסם את השירותים, התוצאות טובות, המענה טוב. 

 

: מחזיקת תיק התרבות, השכונות הירוקות ויו"ר מועצת נשים עירוניתעו"ד עדי לי סקופ,   
 

חוגים חדשים. נעשית פנייה שוויונית לבנים  20נשאף ליישם. נכנסו  –"אפונים בתרמיל"  –חינוך משלים 

חוגים לתכנות עבור בנות. אנו נעשה בדיקת ביקושים לכל חוג שיבקשו. נושא המגדר  10 –למעלה מ ובנות. 

נכנס לעולם הסייעות, תודה לאביבה מורדקוביץ', לאגף החינוך. מזהה הידוק של שת"פ עם החינוך המשלים 

 שלהם אף תכנית שלמה לעידוד הגיוס ונתונים מרשימים.  –והנוער 

 

 : מבקשים לחדד לגבי חטיבת הביניים בשכונה הירוקה. וריםסיגל קוצ'מן, יו"ר הנהגת ה

 יוזמה של הנהגת הורים.  –: "אפונים בתרמיל"  אתי בוים, חברת הנהגת הורים

 מתנהל כאן דיון של הנהגה חינוכית, לא פוליטית, לא כאן. רפי סער, ראש העיר : 

מצבנו טעון שיפור, מכניסים כיום תוכנה לניהול ובקרה על ההיסעים.  –הסעות תי צחר, מנכ"ל העירייה : אי

הועברה התייחסות של  –תחת אגף החינוך. חוגים  –יש לנו שיח מורכב עם חב' מטרופולין. הסעות תלמידים 

מכשירים, אנחנו עומדים למעלה מדרישות החוק. נתקין  10יותקנו  –מחזיקת תיק התרבות. דפיברילטורים 

אעביר לך, סיגל,  –פועלים לצמצום הלו"ז. לחצני מצוקה  –עובדים על פעימה נוספת, ובאופן עקרוני  בשלבים.

יתקיים דיון בשבועות הקרובים על המתווה. לגבי התייחסות על בר  –מכתב מפורט עם הלו"ז. חטיבה חדשה 

 גנץ. -תקבלי התייחסות כתובה מאורי ארבל –אילן ושילה 

 
 אני מזהה נכונות של הרשות, רואה שינוי ברצון, בעשייה. מבקשת להודות:  ברת מועצת העיררו"ח תהילה מיימון, ח

 
 לכולם. יש לנו אחריות במנהיגות להוביל בצורה אחראית, הביקורת צריכה להיאמר בדרך הנכונה. 

 
 

 

 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה



 

 ועדת חינוך 
 

 

 

 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 סיגל קוצ'מן

  יו"ר מועצת תלמידים חברה ליאון עיוואן

   משקיף עו"ד איתן צנעני

  מנהלת בית ספר ברנר )יסודי( חברה מירי וקסמן

  מנהל תיכון כצנלסון )על יסודי( חבר ד"ר טובי רוזנברג

  רמוןמנהל חט"ב  נציג חינוך מקצועי עידו לביא

  נציגת הסתדרות המורים נציגה מקצועית ענת רז

  סגן מנהל חינוך על יסודי נציג עירייה מקצועי יהורם לוי

  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 ברכר נפתלינתי 

  מנהלת מועצת נוער עיורנית נציגת עירייה מקצועית חווה הייטי

  חשבת אגף חינוך נציגת עירייה מקצועית דריה אלקינד

  מנהל אגף חינוך מזכיר הועדה אורי ארבל גנץ ד"ר
 


