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 אגף החינוך  
 
 

 
 סדר יום: 

 
 מניעת אלימות  .1

 מרחבי פתיחה חינוך יסודי  –יריית פתיחה  .2

 הפקת לקחי רישום לגני הילדים, חט' ותיכונים .3

 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 ;  יו"ר ועדת חינוך  -רפי סער, ראש העיר 
 מברך את המשתתפים בישיבה. 

מערכת החינוך חווה חוויה קשה של אלימות במוסדות החינוך בעיר ובמדינה.  הסמכות ההורית נשחקה,  
ההורים לא נחשפים לאלימות בתוך המוסד החינוכי. זוהי תקופה יצרית ולא פשוטה. תפקידנו כרשות  
וכהורים לעטוף את כולם. לתת להורים כלים איך להתמודד עם התופעות. השותפים הטבעיים של הרשות  

ה החינוך  העירונית.  בתחום  ההורים  הנהגת  ברשתות  ם  שיח  בכי,  אלימות,  חווה  המקצועי  הצוות 
החברתיות. המנהיגות מובילה, עוטפת, בעלת יכולת להכיל. ישבתי עם שני חן ומירב הלפמן במחשבה איך  
להקים צוות הורים שיתכנס להגדיר מטרות ודרך ואנחנו כרשות נעניק את הכלים להורים. צריך לקדם  

בשת בשילוב גם עם משטרת ישראל. מצטער שאני פותח ישיבה זו בדרמטיות. אני אומר את זה  תכנית מגו
לכולנו וגם בשיח בתוך כותלי בית הספר. משרד החינוך מבין את המצב, משרד האוצר גם מעורב ואני  

 בקשר עם השרה בכדי למצוא פתרונות.  
 

   ;  אגף החינוך  ת, מנהלאסנת חכמון
 , סבב היכרות של הנוכחים לישיבה תודה למשתתפים שהגיעו

 03/2021פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס' ישיבה:  נושא: 

 586623 אסמכתא :   15/11/2021 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 

 ד"ר אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר   
 יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים 

 ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון  ד"
 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

 רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר 
 , חבר מועצת העיר  'מאיר מנדלוביץ

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

 שמות מוזמנים 
 שנכחו:

נציג חטיבות    – עידו לביא, מנהל חטיבת הביניים רמוןשלמה גור, מנהל שפ"ח, 
,  מנהלת פרט –, הדס טרוסטלר מנהלת כספים –דריה אלקינד הביניים בוועדה, 

  –מנהלת על יסודי, אסף גולן -, הדס שרעבי  מנהלת חינוך יסודי  -  אורית ליבוביץ'
מנהלת מח' קדם יסודי, שני חן, מנהלת רשות למניעת   –מנהל הסעות, שירה ברף 

נועה אזוגי רייזמן, מאיה , דוברות העירייה – שירי כהן גונן אלימות, סמים ואלכוהול, 
יועצת בי"ס, מירב   –גנון, מנהלת בי"ס בן גוריון, אודליה אזולאי, חגית, אירנה 

  מנהלת בי"ס יצחק שדה, ליטל כהן, ליאור סביליה  –נורובטי 

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

 ליאור סביליה   נרשם על ידי  
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 אגף החינוך  
  .האלימות זחלה לה לתוך בתי הספר כבר לפני שנים. בהתחלה ניסינו )וגם הצלחנו( לעצור אותה

  .כחברה -עם הזמן איבדנו את האיזון  
חוסר הסבלות בכבישים, הקלות הבלתי נסבלת לקנייה ושימוש בסם האונס, מספר הנשים שנרצחו השנה  

 חברת פייסבוק שמעודדת את הקיטוב, הבריונות של מתנגדי החיסונים ועוד ועוד ע״י בני זוגן,  
  ?כשאנחנו אומרים חברה למי אנחנו מתכוונים

 .זו החברה -אנחנו זו החברה. הממשלה, התושבים , ההורים 
 .כחברה חצינו את הגבול מאסרטיביות לביריונות

מסוימים   בהורים  שמתחילה  ואלימות  בריונות  חווים  שלהם. אנו  אלימות  ראי  שהם  לילדים,  ועוברת 
 .וקולם הוא שנשמע

 .החברה שלנו אלימה. חברה שלא יודעת לקחת אחריות
  .צר לי שאני אומרת זאת

  .אך אנחנו רואים, שומעים וחווים זאת מדי יום
 .אינן נגמרות

  .שתפי פעולהשלא תבינו אותי לא נכון יש ילדות וילדים מדהימים בבתי הספר. יש הורים מקסימים ומ
 מערכת החינוך לוקחת אחריות.  

אנחנו פועלים למניעת פגיעות ברשת. למניעת פגיעות מיניות, למניעת חרמות, מניעת שימוש בחומרים  
  .מסוכנים באלכוהול. עושים סדנאות והרצאות להורים

  ?האם גם ההורים לוקחים אחריות
  .הלוואי ונצליח להיות קצת יותר סבלניים וקשובים

  .לוואי וההורים הטובים המפרגנים והמעריכים יצבעו מחדש את צבע מערכת החינוך בטובה
 .שיזכרו להגיד תודה ולא פעם בשנה

 .שיהיו האנשים שהם רוצים שילדיהם יהיו
 .מערכת החינוך לוקחת אחריות. אבל לבד לא נצליח. זו משימה משותפת. של ההורים ומערכת החינוך

 
 .העירונית נבנתה בשיתוף מנהלי בתי הספר וועדת אקלים של ההורים ומשרד החינוךהתכנית 

  :רבדים 3התכנית כוללת 
 .תכנית גנרית במסגרת שיעורי כישורי חיים

 .תכניות תוספתיות בית ספריות
 .המרכז ל נפגעות תקיפה מינית, חושן, איגי, נמש ועוד  :תכניות עירוניות לכל שכבות הגיל כגון

  
 

תוכנית חוסן פרקטית מאד ומסייעת לצוות בית הספר מאד.  מנהלת בית ספר בן גוריון ;  –יה גנון מא
 צריך לתת להורים כלים להתמודד  החוויות הן חוויות לא פשוטות בתוך בית הספר. 

 
כנית חוסן וסיפרה על שינויים שחוותה לטובה בעקבות  ו; השתתפה בת  אודליה, הורה לתלמיד

ההשתתפות בתכנית. מנהלת בית הספר ויועצת בית הספר סייעו רבות. שיתפה בחוויית הטיפול.  
לדבריה, תכנית חוסן צריכה להיות גורפת החל מגיל הגן. ציינה לטובה גם את שפת הג'ירף בגנים אך  

 לדבריה, התכנית לא רחבה מספיק. 
 

לאודליה על השיתוף. שיתוף ההורים  ; מודה שני חן, מנהלת רשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
בתהליכים החברתיים בבתי הספר ובגנים הוא תהליך קשה לפיצוח. מרכז ההורים נפתח, אך אין ביקוש  

 מצד ההורים, שלא מבקשים את העזרה הזאת. הציגה מצגת של תכנית מוגנות.  
 

צב לא טוב.  אכן. בכל הארץ השפ"חים מדווחים שהמ שלמה גור, מנהל השירות הפסיכולוגי ;
פסיכולוגים עוזבים את המערכות. אין פסיכולוגים. מתקשים לגייס. בגיל הרך קיימת תכנית מגן ומעגן.  

 מאד חשוב לשמור על הרצף מגיל הגן ואילך.  
 

 צריך לגלות קשיחות.   יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים ;
 

העל יסודיים, בעייני זה צורך  האם אפשר לשלב עו"ס בחצי משרה בבתי הספר   ד"ר אסנת ספורטה;
 דרמטי, חיזקה את הצוותים שעושים את עבודתם. 

 ספורט, תנועות נוער , חינוך בלתי פורמלי תורם המון ומקטין את האלימות בקרב ילדים 
 החינוך הבלתי פורמלי חשוב וצריך לחשוב כיצד משלבים יותר ביום של הילדים. 

 
כתבה. בכתבה, לדבריו, נושא ההסעות לא השתקף במלואו. אסף גולן  ; ביום שישי שודרה עידו לביא

 עושה עבודה מעולה, אך עדיין יש בעיות בתחום ההסעות של התלמידים 
 

 הסעות צריך תמיכה תקציבית.  התקציב   רפי סער, ראש העיר ;
 השיח ברשת תפס תאוצה, הוא אלים ) נתן דוגמא לפוסט שעלה בנושא יתושים( 
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 אגף החינוך  
שזו תקופה, העולם נמצא בריגרסיה, אנחנו כהנהגה צריכים לחבר , תקציב זה לא העניין  צריכים להבין 

 צריך להגדיר מה נכון לעשות, למקד.
 

 אזוגי רייזמן; נועה 
 חסר נציג חבר מועצת הילדים.

 רוב הילדים מתנהגים מדהים , אנחנו שומעים את מי שעושה רעש זה שצועק. 
 הורים שרוצים כבר היו. הרעיון של לעשות הרצאות אותם 

 להביא את ההורים שצריכים באמת עזרה. 
 רוב ההורים לא יודעים מה קורה עם הילדים שלהם בזמן הקורונה. 

 לחייב הורים / כיתה במצב שיש בעיה לעבוד על התוכנית.
  לתת להורים מידע מה נכון לעדשות עם ילדים שאולים על מין / אלכוהול. ושהורים יוכלו להיכנס לבתי 

 הספר, אני אעזור להם להתמודד.
 

שנה. החינוך מתחיל בבית. אבל בסופו של   18אני מכיר את שני חן כבר יובל קדוש, יו"ר הנהגת הורים ; 
דבר יש מערכת. גם אני כיו"ר הנהגת ההורים סופג ביקורת. אני מאוים בדרך כזו או אחרת. לא כל  

ה לפני כשנה נגד ההורים, כדי לעורר מודעות  ההורים משתפים פעולה. ההנהגה ההורית בעיר הפגיש 
 אחרת, לא נגיע לשום מקום. מערכת + הורים = חינוך   – לאחריות ההורית. חייבים שותפות 

לא מאמין במתכונת הזו. הורה שלא מקבל גיבוי   –לכולנו יש את המקום והחלק. מקימי סיירת הורים 
למה שראש העיר אמר. יש אחריות לכל המערכת  זה לא יכול לעבוד. אסור להכיל את האלימות. מתחבר 

 מערכת החינוך ואנחנו לא מסונכרנים ואני חייב לומר זאת.   –צריך לחשב מסלול מחדש. ביקורת בונה 
המון תלונות על ההסעות. אסף גולן "צריך להדליק משואה". התלמידים והתלמידות טעונים   – הסעות 

מאות אנשים זועמים וכועסים. נושא ההסעות הוא נושא  להסעות ומן ההסעות. ועצבניים שהם מגיעים 
מרכזי. אנחנו צריכים לעבוד ביחד. שותפות עם אגף חינוך טוב. בואו נביא את התלמידים ונלמד מה  

 הצרכים.  
 

הורים לפעמים לא לוקחים אחריות. חושב שסיימתי את התפקיד שלי. אני מיציתי. נכשלנו בזה שלא  
 צריך שיתוף של כולנו.  

 
 תחלופת הסייעות ?  – צהרונים 

 
 

; מדברים כבר שעתיים על דברים שנוגעים לכולנו. אני לא ממש יודעת   הדר לביא, חברת מועצת העיר
מול מה אנחנו מתמודדים. אני יודעת איזה תכניות יש, אבל אין לי יכולת להמליץ. צריך לצאת מפה עם  

היה ממש קשה לשמוע את נושא האמון    –. יובל חינוך, הורים, חוסן –תהליך ממושך של אנשי המקצוע 
האם זו בעיית תקשורת עם ההורים ? אני ממליצה/מבקשת   –הפער והאחריות האישית. בעיית האמון  –

 לבוא ולנהל על זה דיון על הפער הקיים ולהבין מה חסר ולתת. האם התכניות אפקטיביות ? 
 

 יש מופע של תכנות מוגנות.   ; שני חן, מנהלת רשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
 

 והדס עשו.   ששני יש מיפוי הדס שרעבי, מנהלת החינוך על יסודי ; 
 

אנחנו רוצים להיות אפקטיביים. תפקיד הוועדה היא .... אנחנו מבקשים  הדר לביא, חברת מועצת העיר ;  
 תמונת מצב קיים והמלצות על ..... 

 
 

 ;  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
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 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 


