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 עיקרי דברי המשתתפים:

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

ברוכה    – שמח לפגוש את כולם הערב. אני מברך את אסנת חכמון שנכנסה לתפקיד מנהלת אגף החינוך  
והמון   מקצועי  ניסיון  עמה  מביאה  אסנת  ההיבטים.  בכל  קדימה  לשעוט  ממשיכים  ובהצלחה.  הבאה 
פרקטיקה בשטח. זוהי הזדמנות להודות למנהלות ומנהלי בתי הספר המצוינים שלנו. בתקופה האחרונה  

בשנה האחר  פשוטות  לא  עברנו טלטלות  הנהגת ההורים.  עם  טוב מאד  פעולה  לשיתוף  עדים    – ונה  אנו 
התקופה.   עם  להתמודדות  כל המערכות  של  התגייסות  להעיד שהיתה  יכול  אני  ובעיר.  במדינה  בעולם, 

סך הכל מאד מרוצים מהתשתיות המשופרות. נכנסנו לשגרת קורונה מתוחה. מצד   ,כך אני למד  ,ההורים
יצא  , למשל, םלא מעט גורמים שלא התחסנו בקרב הצוותים. היוגם אחד, קבוצות גדולות שהתחסנו ויש 

מהלך מורכב. פרויקט בשטח מצומצם במרכז    –גן לבידוד. השנה יצאנו לפרויקט שדרוג בית ספר גולדה  
העירייה עושה את המקסימום עבור התלמידים ושדרוג מוסדות החינוך,    –. אני קורא להורים במסר  העיר

נתקלתי בשיח בוטה ולא מכבד.    ניתן לפנות אלינו בצורה מכבדת, אנחנו קשובים. –אם יש טענות, השגות  
אני המום מהאווירה הקלוקלת, דרך ארץ קדמה לתורה. זה עניין של תרבות בין אנשים. אנחנו מבקשים  

 לא עוינות. אנחנו הולכים יחד.    –שותפות 
 בתכנון לשדרוג וחידוש.  –בית ספר רמז   – אירוע נוסף 

 01/2021פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס' ישיבה:  נושא: 

 563076 אסמכתא :     14/03/2021 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 
 ד"ר אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר   

 ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון  ד"
 , חבר מועצת העיר  'מאיר מנדלוביץ

 יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים 
   , חבר מועצת העיר עו"ד אהוד יובל לוי
 חברת מועצת העיר   עו"ד עדי לי סקופ, 

 טלי שוורצשטיין בסר, מנהלת בית ספר ברנר  
 ------------------------------------------------ 

   אסנת חכמון, מנהלת אגף החינוך 
שמות חברי הוועדה  

 שלא השתתפו : 

 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 ס' מנהל שפ"ח –  אורית לוי

מנהלת   -  , אורית ליבוביץ'תו"ב פרויקטיםמנהלת  - אודליה ויסבלט רצהבי  , פרט
  –מנהל הסעות, שירה ברף   –מנהלת על יסודי, אסף גולן -, הדס שרעבי חינוך יסודי 

, מנהלת המחלקה למינהל, ארגון ומשאבי חינוך–מנהלת מח' קדם יסודי, שירלי זלצר 
ע' ראש    –שני חן, מנהלת רשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, מעיין גלוזברג 

  העיר, שי זייד, מנהל אגף בטחון 

 , אתר עירוני משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה, סגן מבקר העירייה תפוצה: 

 אודליה ויסבלט רצהבי   נרשם על ידי  
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 אגף החינוך  
 

 היום נדבר על שלושה נושאים ; מגדר ומיניות, מודל שיבוץ חט"ב, אבטחה בגני ילדים. 
 אנחנו מקדמים שיח שוויוני מגדרי בעיר בהובלה של שני חן וטלי רונה. תקבלו סקירה על כך.  

 הפקת לקחים משנה קודמת  –שיבוץ לחט"ב  הנושא השני :
כשקיים אירוע עירוני, אנחנו משקפים לציבור, משתפים, עושים    – והנושא האחרון : אבטחה בגני ילדים  

פיילוט. הרעיון של המערכת היא להתקדם ולפתח חדשנות בכוונות טובות. הנושא לא יעלה שוב על סדר  
 היום. ההתלהמות ברשתות החברתיות היא תופעה לא מקובלת.  

 
ם על העבודה. יש פה עבודה מאומצת בתקופה לא פשוטה ובתנאי חוסר וודאות.  לסיום, תודה גדולה לכול
סייעות. אחת חולה ואחת איבדה קרוב משפחה והאירוע יצא מכלל    2  –מקרים    2בשבוע שעבר למשל ארעו  

 שליטה. עיתונות, תקשורת. צריך להיפרד מהשיח הזה ! לתשומת לבכם, אנחנו במצב חירום.  
 יכולה לעשות בשבילך, אלא מה אתה יכול לעשות למען המדינה " "אל תגיד מה המדינה 

 
זה שיח שחייב    –אנחנו חווים מצוקות אישיות, מצוקות כלכליות, שעת חירום, התמודדויות, מורכבויות  

  להיפסק ובוודאי בחינוך!
 

 אנחנו חיים באותו הבית.  
 

 חוד בתקופה זו.  אני מודה לכל המנהלות והמנהלים וצוותי החינוך על עשייתם, ביי 
 
 

   ;  אגף החינוך  ת, מנהלאסנת חכמון
שלום לכולם, תודה על הברכות. אני מביאה עמי ניסיון פדגוגי וניסיון מוניציפאלי. בתקופה האחרונה  

ועת כניסתי לתפקיד אני לומדת ומכירה את מערכת החינוך בעיר ובציפייה לעבודה. הוועדה הזו  
לחשיבה משותפת. ברור לי שזהו פורום לעבודה ושקיפות. רוצה    ממוקדת חינוך מבחינתי זהו פורום

להציג את עצמי, את הראייה שלי. הצוות הניהולי של אגף החינוך ברובו צוות חדש. ערכתי היכרות עם  
כל אנשי האגף. מבחינתי הכי חשוב : האנשים וטיפוח ההון האנושי. בתהליך הלמידה שלי המקדים  

רטגית שנכתבה כאן. אנחנו ניקח את הנושאים הרלוונטיים וניצוק  נחשפתי לעיקרי התכנית האסט
 תכנים בהתאם למציאות המשתנה. בהתאם לצורכי ההווה והעתיד, כפי שאנחנו נראה לנכון.  

 
 יציגו מנהלי המחלקות את עיקר עשייתם : 

 
בגני הילדים. אנחנו מקדמים שיתוף  להגיע לכל ילד/ה   -המטרה ;  מנהלת מח' קדם יסודי -שירה ברף

פיקוח, הורים, שפ"ח, אגפי העירייה. תכניות לפתחנו : פתיחת גנים ייחודיים,   –פעולה עם כל המערכות 
 פניות ללמידה.   –דמוקרטי, מונטיסורי, יער ומוכנות לכיתה א' רגשית 

 
 

 ;   אורית ליבוביץ', מנהלת מח' חינוך יסודי
שיח ועבודה משותפת   –שנים אנחנו מנהלים מהלך יצאנו לשת"פ  3.5 –קידום זרמים אלטרנטיביים  

אנשי אקדמיה, הורים וצוותים. היינו שותפים    –בחיפוש חינוך מצויין. בדרך גייסנו שותפים מקצועיים 
ר  השבחה והתחדשות בכל בתי הספ –בכתיבה בקב' המשימה של היסודי. נחשפנו לבחירה מבוקרת 

בעיר. להתייחס לבחירה כערך. אוטונומיה למנהלים. מאז ועד היום אנחנו מקיימים ישיבות סדורות עם  
הוכשרו מנהלים ע"י מומחים חיצוניים, ניבנו מודלות    –ההורים בתוך תהליך ארוך ומקצועי 

. מודלים 20 –מורים השתתפו בשנה שעברה בכנה שמתוכו יצאנו ל  700להשתלמות בנושאי חדשנות. 
שעות ליווי למנהלים לגיבוש זהות בית ספרית. יועצת מיתוג עבדה עם כל בית ספר.   540הוקצו  

רשות פיקוח. הוצגו המודלים לפתיחת העיר. בימים   –הורים   –היה ערב מורים   –באוקטובר האחרון 
שלו.   אלו כל בתי הספר סיימו לגבש את הזהות הבית ספרית. כל בית ספר יציג את הזהות שלו לקהילה 

עסקנו גם בהשבחת  אנחנו בדרך להנגשת מידע. ותהליך השינוי הפדגוגי ללמידה אחרת מתקדם יפה. 
 ק. דמוקרטית, סאדברי, מונטיסורי.   –בתי ספר וקידמנו חינוך אלטרנטיבי  18 –עשייה חינוכית ב 

 
 ;  הדס שרעבי, מנהלת מח' חינוך על יסודי

הקורונה יצרה הזדמנות לשינוי בשיטות הוראה, דרכי הוראה. בעל   01/09/2021  –נכנסתי לתפקיד ב 
יסודי חושבים על היום שאחרי. איך עושים שימוש בלמידה היברידית ? אנחנו נאפשר לתלמידים ללמוד  

  –יחד שפות, השכלה כללית. יש לנו אפשרות ליצור למידה בקמפוס אחד גדול. נושא של "נערות למדע" 
חירה של נערות במגמות טכנולוגיות מדעיות, תהליכי שימור הנערות. מקדמים השתלמות  קידום וב 

 וכמובן, העלאת אחוז הזכאות לבגרות, זכאות למצטיינים.   –מבוססת מגדר לצוותי הוראה 
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 ;  הדס טרוסטלר, מנהלת מח' פרט

ולא מקום. להורה עומדת   אנחנו מקדמים שילוב מיטבי, מירבי וקרוב לבית. החינוך המיוחד הוא שירות
הזכות לבחור איך ילדו/ילדתו יקבלו את השירות כסל אישי או במסגרת חינוך רגילה. בבתי הספר יש  
משאבים וגם בגני הילדים. בית ספר גוונים נותן מענה כיום לילדים עם הפרעות נפשיות לצד הפרעות  

   .21התנהגות ובית ספר סאלד הרחיב את המענה לתלמידים עד גיל  
 
 

  ;  שירלי זלצר, מנהלת מח' ארגון ומינהל
מיליון ₪. כיום אנחנו יוצאים לפרויקט שיפוץ גולדה. נבנתה   70  –עיריית כפר סבא השקיעה למעלה מ 

גני ילדים עברו שיפוץ עומק. המרחבים החדשים מתאימים   15חטיבה חדשה, יצחק שדה הורחב, 
סיב   - של תשתיות התקשורת לתפיסה החינוכית. מעבר לבינוי וחידוש המבנים העירייה השקיעה בשדרוג

מחשבים. התקנו   1,400בעיר, בשנה האחרונה ציידנו בציוד תקשוב  בכל בתי הספר  WIFIאופטי, יש 
   מערכות סולאריות ומינפנו את סביבות הלמידה. 

 
 ;  אורית לוי, ס' מנהל השפ"ח 

תשתית הכרחית ללמידה. בכל בתי הספר   –השפ"ח מטפל בהחזקת ההיבטים הרגשיים. רווחה נפשית 
מעג"ן ויח' התפתחותית. הפסיכולוגים עובדים גם פרטני ובעיקר דרך   –יש פסיכולוג/ית. בגני טרום  

התאמות   –הקמה של מרכז אבחוני שותפות והכשרת אנשי חינוך להתמודדות עם ההיבטים הרגשיים. 
 להיבנות על ידי השפ"ח.  

 
   ;  ינוךאגף החת  , מנהלאסנת חכמון

בתי ספר עד כה ואסיים עד סוף חודש אפריל. אנחנו מתכננים מאי/יוני הכשרה להנהגה   7 – ביקרתי ב 
החינוכית של העיר )גננות מובילות גן, מנהלות ומנהלי בתי ספר וצוות ניהול אגף(. אנחנו נקדם שיתופי  

 מאלי.  פעולה ונהדק את הקשרים בין החינוך הפורמאלי ולבין החינוך הבלתי פור
 

 הדר לביא, חברת מועצת העיר ; 
היום יש בעיה באמון של    –חייבת לציין שהתכנית האסטרטגית לא אושרה. דיברנו על הגבוה, על הצדק 

 ההורים במערכת ובעיות בתפעול.  
 

   ;  אגף החינוךת  , מנהלאסנת חכמון
אנחנו גם יודעים שגם בין ההורים לבין  נפגשנו וניפגש עם הנהגת ההורים.    :נבנה את תחושת האמון 

 עצמם יש המון חילוקי דעות. 
 

 מגדר ומיניות  
 

 ד"ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון ;  
אירועי השלטים שחווינו היו קשים. פתיח לא פשוט בשנה לא פשוטה. אנחנו מקדמים תכניות שהתווינו  
והפעלו בשיתוף עם שני חן. קיימנו מפגשים עם עמותות לסיוע לנפגעי תקיפה מינית. עסקנו במתן כלים  

שיח הורי על   לשיח עם בני נוער. היו פעולות מיידיות ופעולות לטווח ארוך. ההורים מתקשים לשוחח
 מיניות בריאה בגילים אלו.  

 
 ;  מנהלת הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהולשני חן, 

מורכבת. הקורונה העלתה תופעות מיניות ואלימות. התנהגויות מיניות במרחבים בלתי   השנה הזו היתה
אנחנו מקדמים מוגנות ברשת. בדגש על פדופיליה לצערנו קשה לדבר על זה. יש   –ביסודי פורמאליים. 

כולם לכיוון תהליכי רוחב. התייחסנו גם למעגלי    –תכנית לבת מצווה/בר מצווה, תכנית לשכבת י' 
ם. שנה מורכבת של אלימות מינית. נזקי התקופה ברורים לנו בהקשר הזה. לימדנו בנות איך להגן  גברי

על עצמן. יש כמה מובילים את המאבק מטעמנו יחד עם רן בראון ונרחיב את מעגלי הלמידה, החינוך  
 וההסברה. התקציב הארצי שלנו הוא תקציב קטן מאד ונפנה אותו בדיוק לסוגיות האלו.  

 
 ;   וורצשטיין בסר, מנהלת בי"ס אוסישקין טלי ש

מהמרכז הישראלי מבורך. יש לנו   –פיילוט של העיר ביסודי לתכנית בשיתוף עם טלי רונה ויעל גולדפיין 
שמרחיבות את הראייה. עבודה   –חשיבה ביקורתית על טקסטים  –תכניות דרך למידת חקר ומודעות 

 ספיראלית היא נכונה.  
 

 ;   עידו לביא, מנהל חטיבת רמון
בחטיבה מלמדים באופן קבוע מגדר, עובדים בשיתוף פעולה עם המרכז לנפגעי תקיפה מינית. הכשרה  

 לצוות נקטעה בשל הקורונה, נחזור לעשייה.  
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 אגף החינוך  
 
 

 ;  עו"ד עדי לוי סקופ, חברת מועצת העיר
אני יכולה לספר השנה היתה עשייה   –עשיה מבורכת. כיו"ר מועצת נשים והוועדה למיגור אלימות 

החל ממעונות    –התקיימו הכשרות לסייעות בנושא שוויון מגדרי  –רחבה. בקדם יסודי בגני הילדים 
עשייה  -היום. חולקה ערכת משחק בגני ילדים פורצת דרך בתחום. הוקמה קהילה של מעגלי גברים 

גברים בתהליך החינוכי. יחד עם ד"ר גור מנהל מרכז   -מבורכת כחלק מתפיסה שלמה לשלב את האבות
קהילה לאבהות מקדמים תכנית איך להנחיל לילדים ערכים אלו. זו רק ההתחלה. השיח המגדרי פרץ  

יה  נושא חברתי כללי. אני מלאת הערכה לשותפים/שותפות. לא דמיינתי כחברת מועצה שזה יה   –החוצה 
 השיח בוועדת החינוך ועל כך יש לברך.  

 
 ;   מאיר מנדלוביץ', חבר מועצת העיר

 חושב שהמהלך של עבודה עם האבות והמעורבות שלהם חשובה מאד. לא פשוט לעשות שינוי.  
 

 ;  עו"ד יובל לוי, חבר מועצת העיר
התובע הרשאי של מדינת ישראל התייחס במשפט "למה את מתכוונת שאת אומרת לא" אני חושב  

 שצריך להכניס גם את הפן המשפטי לחינוך למיניות, להגדיר גבולות ולתקן רושם מעוות.  
 

 ;  מנהלת הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהולשני חן, 
 מסבירים לילדים בחטיבות ביניים.   –בכפר סבא נכתבה תכנית לפני כעשור "כשסקס ובירה נפגשים" 

 
 ;  עו"ד יובל לוי, חבר מועצת העיר

 אשמח לראות את זה מתרחב. 
 

 יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים ; 
חשוב לי לציין את העשייה של טובי רוזנברג. טובי התמודד עם סיטואציות לא פשוטות ונעשתה עבודה  

 מדהימה.  
 

 מצגת   –מודל שיבוץ לחטיבות הביניים 
 

   ;  אגף החינוך  ת, מנהלאסנת חכמון
 הצגת נתונים במצגת.  –ממשיכים לשמור על עקרונות השיבוץ 

 
 הדר לביא, חברת מועצת העיר ; 

חטיבה חדשה בשנה הקודמת.    –הסכמה כוללת. הביקורות: חוסר פרופורציה  –האינטגרציה ללא ספק 
 עקרון פדגוגי חשוב. בן גוריון להשאיר כמו שהיה.  

 
 ;  עו"ד עדי לוי סקופ, חברת מועצת העיר

תלמידים מהשכונות   400יש שביעות רצון מהשיבוצים. צריך לאפשר לצוות החינוכי לבצע התאמות.  
 הירוקות יעלו לחט"ב וכן מדובר באינטגרציה אזורית.  

 
 ;  עו"ד יובל לוי, חבר מועצת העיר

 אינטגרציה נכפית, אוכלוסיות חדשות שרוצות להתבודד/להתבדל.  
 

 הדר לביא, חברת מועצת העיר ; 
 לומדים מקרב השכונה הירוקה בחטיבה החדשה )שנת תשפ"א(  80%זו לא אינטגרציה עם  

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

לא נתון ברור מאליו. קיימת חשיבה על טובת הילד. המערכת צריכה לתת מענה   –מרוצים  98%
  – לשביעות רצון של המשפחה ויש לציין שהשנה הזו לא היתה שנה רגילה. נעשה התאמות. מה שעבד 

 ימשיך לעבוד ומה שלא, יתוקן.  
 

 ר היום.  שי זייד, בבקשה תסקור בקצרה את נושא האבטחה בגני ילדים, הגם שהנושא ירד מסד
 

 שי זייד, מנהל אגף בטחון ; 
אשכולות בגני הילדים. היתה התנגדות לא    3 – נעשתה עבודת הכנה עם מתודולוגיה לביצע פיילוט ב 

 לבצע. עצרנו את התהליך.  
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 אגף החינוך  
 
 
 

 ;  יו"ר ועדת חינוך  -רפי סער, ראש העיר 
 תודה על הישיבה. אסנת תעדכן. אנחנו נפעל לשתף ולשקף. תודה לכל אנשי מערכת החינוך.  

 המשך שבוע מבורך וטוב.  
 

 , ערב טוב. תודה רבה לכולם
 
 
 

 רפי סער 
 ראש העיר                                                                  

 יו"ר ועדת חינוך   

 אסנת חכמון  
 אגף החינוך   תמנהל

 
 

 

 
 

  



 ]הקלד כאן[ 
 

 
 

 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 

 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 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 מקצועית נציגה  ענת רז 

  חינוך על יסודי  ת מנהל נציג עירייה מקצועי הדס שרעבי 

  מנהל השפ"ח  נציג עירייה מקצועי שלמה גור

 שירה ברף 
נציגת עירייה 

 מקצועית 
  קדם יסודי )גנ"י( מנהלת מח' 

 הדס טרוסטלר
נציגת עירייה 

 מקצועית 
  מח' פרט מנהלת 

 חווה הייטי
עירייה נציגת 

 מקצועית 
  ניתרומנהלת מועצת נוער עי

 דריה אלקינד
נציגת עירייה 

 מקצועית 
    מנהלת כספים 

  אגף חינוך ת מנהל עדהומזכיר הו   אסנת חכמון 


