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 עיקרי דברי המשתתפים:

 
 ;  יו"ר ועדת חינוך -רפי סער, ראש העיר 

כפר סבא בין חמשת הערים שמתמודדת הכי טוב עם הקורונה. העירייה מובילה המון מהלכים והעירייה 
ימים, מתקרבת שוב להפוך לצהובה. המסר החשוב   10ירוקה לפני פועלת בצורה טובה. כפר סבא שהייתה 

לחזור לשגרה   רוצים  –קודם כל בריאות הילדים והצוותים בראש. זה שיח כואב    -הוא  להעביר    מבקששאני  
ומצד שני הבריאות. הבריאות מעל הכל. אנחנו עדים למצבים לא פשוטים במשפחות. חינוך זה מארג של 

 מארג יפה של העיר הזו. דווקא ברגעים אלו מתגלה מנהיגות.  –סולידריות 
נושאים עיקריים : נתייחס למודל שיבוץ גני ילדים, קורונה בזמן חינוך, נספר על הקיץ   4נדבר על היום 

פעמים את  3נסקור את נושא מגדר ומיניות בריאה ואת מודל השיבוץ לחטיבות הביניים. השנה פתחנו 
יש פעילויות בספטמבר, נכנסנו לסגר בחגים, פתחנו שוב גנים ואחר כך בתי ספר. בעל יסודי  1שנה"ל. 

יום שישי  " אתלהקריבעדיף "אנחנו חושבים שלא נכון לקחת סיכון ו –חיצוניות בחצרות. בגני הילדים 
ימים בטוחים. תמיד אפשר לפתוח את יום שישי בחזרה. יש שיח שנוטה ברובו להמשיך במתכונת  5עבור 

 נקיים על כך שיחות בשיתוף עם ועד ההורים ונבחן.   –
בקפסולות. בחשיבה מושכלת לא עורבבו התלמידות/ים בצהרונים. יש רצף מהכיתה התחלנו  –יסודי 

 לצהרון. 
 

 למידה מקוונת ופעילות חברתית  –חט"ב ותיכונים 
 

 05/2020פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס' ישיבה:  נושא: 

 549338 אסמכתא :   17/11/2020 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 
 ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון  ד"

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

  עו"ד אהוד יובל לוי
   חברת מועצת העיר עו"ד עדי לי סקופ, 

  אוסישקין , מנהלת בית ספר טלי שוורצשטיין בסר
 ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף החינוך  

שמות חברי הוועדה 
 שלא השתתפו :

 ד"ר אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר   
 עו"ד איתן צנעני  

    יו"ר מועצת נוער עירונית
 שמות מוזמנים

 שנכחו:

 עידו לביא, מנהל חטיבת הביניים רמון  מנכ"ל העירייה,  -איתי צחר 
מנהלת  –, הדס טרוסטלר מנהלת כספים  –, דריה אלקינד מנהל שפ"ח –שלמה גור 

מנהלת מדור רישום  -, ורד אלטרץ תו"ב פרויקטים - אודליה ויסבלט רצהבי  , פרט
, אסף גולן מנהלת על יסודי-הדס שרעבי , מנהלת חינוך יסודי  - גנ"י, אורית ליבוביץ'

 מנהלת מח' גני ילדים  – שירה ברף, מנהל הסעות –
 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה, סגן מבקר העירייה  תפוצה:

 אודליה ויסבלט רצהבי  נרשם על ידי 



 
 למידה מלאה.  –חנ"מ 

 
 נראה את ההשלכות ונבחן אותם.  –לילדי ג' צהרון  –פתחנו פיילוט בבית ספר גולדה 

פרויקט מתחשבים עם עמותת פתחון לב, עיריית כפר סבא  וידאה   ביקור נשיא המדינה בכפר סבא במסגרת
 ומוודאת שכלל התלמידים מקבלים אמצעים ללמידה.  

 מברך את שירה ברף לתפקיד מנהלת מח' גני ילדים 
 התרשם מהלימודים בבית הספר ואופן הלמידה ושיתופי הפעולה.  –מנכ"ל משרד החינוך ביקר בסאלד 

סיבותיו נלמדו והרבה עבודה מתבצעת סביב  – שנחשף בקרב בני נוער בעיר בעייתי בספטמבר היה שיח 
 האירוע הזה. זה חודש המאבק באלימות נגד נשים ומטפלים בנושא כל הזמן. 
 ראש העיר הציג חוברת עבודות שדרוג ובניה של מוסדות חינוך ברחבי העיר.  

 מהפיכת חינוך שאין כדוגמתה בישראל.  
אני ועמיתיי ראשי הרשויות רוצים שיאצילו לנו   –על פדגוגיה בתקופת קורונה אנחנו חושבים כל העת 

 סמכויות. נדע לבצע זאת על הצד הטוב ביותר. 
 
 

  ;  ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף החינוך
ברכות לשירה ברף וברכה נוספת למנהלת אוסישקין, טלי שוורצשטיין, שתחליף מעתה את חברת הוועדה  

 מירי וקסמן שפרשה.  
 גננת –נציגת גני ילדים  –ממליץ לשקול את מינוייה של חברה נוספת בוועדה 

 
 מצגת )מצ"ב(  הצגת

 נמשכה עד סוף אוגוסט כמעט, כך שלמערכת לא היתה הפסקה כמו בכל השנים.  שנת תש"ף
 ד'.  –ו' ובוחנים כיצד לא לצמצם את לימודיהם של א'  –אנחנו ממתינים להנחיות לגבי תלמידי כיתות ה' 

 מרכיבים משמעותיים :  3 –הפעלה של ילדים בקבוצות קטנות יותר מושפעת מ 
 תקציב .1
 כוח אדם .2
 מרחבים  .3

 התיאום בין המרכיבים מאוד מורכב. 
 עוזרי הוראה, מחפשים מרחבים לא פעילים  50גייסנו 

 
 

 הדר לביא, חברת מועצת העיר ; 

 ו' בשיתוף פעולה   –הוכנה תכנית ליום פעילות עירוני כיום מפגש רביעי לתלמידי ה'  •
 של החינוך היסודי עם החב' לתרבות ופנאי 

 
בתשלום. צריכים להיות זהירים בפעולות של יום פעילות רביעי לילדי   

 
 איתי צחר, מנכ"ל העירייה ; 

 יעשה על פי חוק. תכנון שנעשה בעבודה קשה.  אף אחד לא הציג פעילות בתשלום. הכל
 

 הדר לביא, חברת מועצת העיר ; 
 כך זה יהיה ברור  –מבקשת מידע שקוף 

 
  ;  ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף החינוך

 ללכת לכיוון של פחות בגרויות. אותנו מטרידים ההיבטים הרגשיים והחברתיים.  בוחןמשרד החינוך  
 

 ; , חבר מועצת העיר 'מאיר מנדלוביץ
 נשירה  –הסכנה 

 פגשתי הורים רבים שסיפרו בחיוב על המפגשים החברתיים בבתי הספר החטיבות שהחלו לא מכבר
 

  ;  ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף החינוך
 יוכל להרחיב על המצב, משתדלים לעשות מפגשים חברתיים ככל הניתן.  מנהל השפ"ח

 זו הזדמנות להודות לכל המנהלות והמנהלים על ההובלה של כל התהליכים והאירועים בתקופה הזו.
 היום התבשרנו שמשרד החינוך הוסיף שעות ייעוץ לגני הילדים. בשל החשיבות.  



 
מחשבים חולקו על ידי בתי הספר, העירייה קידמה פרויקט על ידי מנכל העירייה למסירת מחשבים 

 לתלמידים, צפויים להתקבל עוד מחשבים, מערך ההיסעים פעל בהתאם למתווה שהשתנה ללא הרף. 
 

 הדר לביא, חברת מועצת העיר ; 
 מי הן האוכלוסיות שמבקשות את השירות של השפ"ח ?

 
 נהל השפ"ח ; שלמה גור, מ

 הפניות אלינו באופן יזום על ידי ההורים לא רבות 
 אנחנו יוזמים פרואקטיבית

 עייפות פנדמית מצטברת
 הצוותים מדווחים על עומס מידע ועומס עצות 

 אנחנו מודאגים מבני הנוער ותופעות חברתיות הנלוות לכך
 עדים למשברים משפחתיים ועליה בצריכת אלכוהול ועישון.  

 
 ובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון ; ד"ר ט

 עושים הכל כדי למפות את הצרכים ואת החולשות והקשיים. לילדים טוב להיות בבית ספר 
 

 , חבר מועצת העיר ; עו"ד אהוד יובל לוי
 איך תעברו את הבגרויות ? 

 
 ד"ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון ; 

התלמידות והתלמידים יעברו את הבגרויות. נעשה הכל שיצליחו. אנחנו רוצים שיהיו בגרויות כדי שתהיה  
 המשכיות בלמידה, שתהיה מסגרת בסיס. זה בריא לתלמידים ולתלמידות. 

אין חשוב מזה. אנחנו מקפידים על קשר אישי,  –מחנך שאומר לתלמידים שלו במפגש שהוא מתגעגע 
 , היא מחזירה למסלול נורמאלי.  בשיח, רוצים לחזור למסלול הלמידה. השגרה היא קרש הצלה

 
 עו"ד עדי לוי סקופ, חברת מועצת העיר ; 

 יש דרך להיערך לתופעות חברתיות  פוסט קורונה ? 
 

 שלמה גור, מנהל השפ"ח ; 
 תסריטים אפשריים השירות הפסיכולוגי בוחן 

 תיגברתי הכשרות של הצוות להתמודדות עם תופעות חברתיות ואנחנו נעלה הילוך בהתאם לצורך
 
 

  ;  ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף החינוך
 הפקת לקחים משיבוץ ורישום גני ילדים   –עוברים לנושא הבא 

 נסקרו נתוני הרישום  
 מגמת הגנים הקצרים בירידה מתמדת 

 העירייה תוכל לרווח את כל הגנים וליצור גנים שוויוניים בגודלם
 סימטריה –יש א  –  35ילדים מול גן שבו  14 – 12יש גנים עם 

 
 

 ; , חבר מועצת העיר 'מאיר מנדלוביץ
זה מעוות. צריכים לתת להורים להביע את דעתם. המערכת צריכה יותר  –יצירה של גנים לא מאוזנים 

 גמישות כדי לאזן את כל הפרמטרים 
 

  ;  ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף החינוך
 או שנותנים לבחור או שלא נותנים לבחור. הורה יכול להירשם ולערער פעמיים על השיבוץ.  

 
 הדר לביא, חברת מועצת העיר ; 

תודה על הנתונים. הרגשתי את חוסר שביעות הרצון של ההורים. הוצגו לנו בעיקר פתרונות. מדוע יש פער  
אז אני שואלת.  –בין מספר הנרשמים הסופי למועמדים ? חשוב ללמוד את הפער. ייתכן ואני לא מבינה 

 מודל היול"א הוא טוב.  –לא הוצגו יתרונות למודל 
 

  ;  חינוךד"ר אורי ארבל, מנהל אגף ה
 לא דובר על מודל היול"א. דובר על מגמת הביקוש לגנים קצרים, שהולכת וקטנה. הביקוש ליול"א עולה. 



 
 
 

 איתי צחר, מנכ"ל העירייה ; 
נוצר מצב – זה לא נתן מענה מיטבי  לאורך השניםשמבינים  –חובה עלינו כדרג מקצועי לשפר מודל שיבוץ 

אם האדם שביקש לא קיבל את מבוקשו בסופו של דבר. מדובר  –מלכתחילה של חוסר שביעות רצון 
  12שכל מקרה הוא סיפור בפני עצמו. הפער הנוסף שנוצר הוא פער במספר ילדים בגן  – רבים במקרים

ם. סיטואציה לא . המספרים לא יכולים להיות אוטופיי35. שיטת השיבוץ יוצרת שכיח של 355מול גן של 
מיליון    15תג המחיר של ההחלטות שאינן אופטימליות עולה למשלם המיסים  –תקינה. הנושא התקציבי 

₪ בשנה שיכולים להיות מנותבים לפדגוגיה איכותית והרחבת השירותים. יש בחירה של יתרונות  
 וחסרונות  וצריך לקבל החלטות נכונות יותר עם החסרונות שלהם.  

 הוא פחות טוב. ועוד חודש וחצי זה קורה.  הקיים המודל 
 

 ;  יו"ר ועדת חינוך -רפי סער, ראש העיר 
אלו בגדול המסקנות. יוקם צוות משותף של מחלקת גני ילדים והנהגת הורי ועד הגנים. מה שהיה בקיץ 

 תהליך יהיה בשיתוף עם ההורים. ה. כמובן שיחזור על עצמו האחרון לא 
 

 , חבר מועצת העיר ; עו"ד אהוד יובל לוי
אבל אי אפשר  –. ההורים צריכים להיות שבעי רצון כנציגי ציבור אנחנו רוצים שירות סביר עבור ההורים

  לרצות את כולם. צריך לחתור לכך. 
 

  ;  ד"ר אורי ארבל, מנהל אגף החינוך
זוהי אם לא מתאפשר והם לא מקבלים, אוטומטית מתאכזבים.  –ברגע שהורים מבקשים  –מניסיון 

היא שיבוץ עפ"י  בהתחשב בכל הנתוניםהחלטה שצריכה להתקבל ש הדרג המקצועי סבורהחלטה קשה. 
 ללא בחירת הורים וללא חלוקת גנים לקצר וארוך. –קריטריונים קשיחים 

 
  יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים העירונית ;

 אני מבין את הקושי והצורך. מבקש שיתוף עם ועד הורים הגנים לסגור את המודל. 
 

 ;  יו"ר ועדת חינוך -רפי סער, ראש העיר 
הצוותים לנגד ו. טובת הילדים מיטביתנוצרה מציאות לא שהתקבלו פה לפני שנים, כתוצאה מהחלטות 

המודל לא  -המציאות הקיימת היא בעייתית. אותם עינינו. נמצא את הדרך עם ההורים וכמובן נשתף
 .  תלמידים 35ואחרים עם  תלמידים 20 –עשרות גנים עם פחות מ כי בין היתר הוא מאפשר  עובד

 . עם ההורים כמובן שחשובה השותפות
 

  יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים העירונית ;
ים גם הגיוניים. כן חשוב לבדוק גן מסכים. שיתוף פעולה מהותי. גם בנושא צהרונים. אנחנו בהנהגת ההור

 עם בעיית רייטינג. 
 

 ;  יו"ר ועדת חינוך -רפי סער, ראש העיר 
 ב' יחזרו למלאה.   –ו', א'  –חוזרים תלמידי ה'  24/11נזמן ישיבה נוספת ליתר הנושאים. 

 תודה רבה לכולם .
 

 עיקרי ההחלטות : 
 
 מקצועית בוועדהתיבחן הוספת גננת מקרב הגננות כנציגה  .1
 למודל שיבוץ   יוקם צוות משותף של מחלקת גני ילדים והנהגת הורי ועד הגנים .2
 יועלו בישיבה הבאה  –הנושאים שלא נידונו  .3

 
 רפי סער 

 ראש העיר                                                                 
 יו"ר ועדת חינוך  

 גנץ-ד"ר אורי ארבל
 מנהל אגף החינוך 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

 חברי הוועדה :

 

 
 
 
 

 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

 שיינפייןאברהם ממה  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

 חברה טלי שוורצשטיין בסר
 אוסישקיןמנהלת בית ספר 

 )יסודי(
 מחליפה את מירי 

  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

  חינוך על יסודי תמנהל נציג עירייה מקצועי הדס שרעבי  

  מנהל השפ"ח נציג עירייה מקצועי שלמה גור

 שירה ברף
נציגת עירייה 

 מקצועית
  מנהלת מח' גני ילדים

 הדס טרוסטלר 
נציגת עירייה 

 מקצועית
  מנהלת חינוך מיוחד

 חווה הייטי
נציגת עירייה 

 מקצועית
  ניתרומנהלת מועצת נוער עי

 דריה אלקינד
נציגת עירייה 

 מקצועית
  חשבת אגף חינוך

  מנהל אגף חינוך עדהומזכיר הו אורי ארבל  ד"ר


