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 סדר יום: 

 
    בריקר יובל ) חטיבת שז"ר(. –הגברת המודעות לאנשים עם מוגבלויות  .1
 מרחבי פתיחה חינוך יסודי. –יריית פתיחה  .2
 . תיכונים ולגני ילדיםהפקחת לקחי רישום לחטיבות,  .3

 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

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

אני שמח לפתוח הערב את ישיבת ועדת החינוך העירונית, רגע לפני שאנחנו מסיימים את שנת  

 ופותחים שנה אזרחית חדשה.  2021

 

החודש, כפי שאתם בוודאי יודעים, אנחנו מציינים את חודש העלאת המודעות לאנשים עם 

 וזו לא רק סיסמה. אצלנו בעיר זו דרך חיים.    –מוגבלויות, תחת הסיסמה "כפר סבא עיר שווה" 

כי כולנו שונים, כולנו   –אנחנו מחנכים את ילדינו, החל מהגיל הרך, לקבל את האחר, את השונה 

ק אם נדע להטמיע זאת באורחות חיינו, נוכל להיות חברה שמקבלת את סך חלקיה  שווים. ר

 04/2021פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס' ישיבה:  נושא: 

 589589 אסמכתא :   20/12/2021 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 
 לביא, חברת מועצת העירהדר 
   עדי לוי סקופ, חברת מועצת העיר עו"ד 

 ד"ר אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר   
 רו"ח תהילה מיימון, חברת מועצת העיר 

 )היוצא( יובל קדוש, יו"ר הנהגת ההורים
  סער ורדי יו"ר הנהגת ההורים

 ר טובי רוזנברג, מנהל תיכון כצנלסון  ד"
 טלי בסר, מנהלת תיכון אוסישקין  

 ------------------------------------------------ 
   אסנת חכמון, מנהלת אגף החינוך 

שמות חברי הוועדה  
 שלא השתתפו : 

 עו"ד איתן צנעני  
   יו"ר מועצת נוער עירונית

 , חבר מועצת העיר  'מאיר מנדלוביץ
    , חבר מועצת העיר עו"ד אהוד יובל לוי

 שמות מוזמנים 
 שנכחו:

  –מנהל חטיבת שז"ר, יובל בריקר  –אבי גרצמן עוזרת ראש העיריה,  – מעיין גלוזברג
   ,חטיבת שז"ר  –שז"ר, ניצן שמעוני חטיבת  –תלמיד חטיבת שז"ר , ויקי פיינשטיין 

מנהלת   –דריה אלקינד  מנהל שפ"ח, - שלמה גוריועצת חטיבת שז"ר,  –טל עוזר ברגר 
, הדס  מנהלת חינוך יסודי   - אורית ליבוביץ', מנהלת פרט –, הדס טרוסטלר כספים
מנהלת מח' קדם   –מנהל הסעות, שירה ברף  –אסף גולן   מנהלת על יסודי,-שרעבי 

 . א"המתימדריכה של כיתת התקשורת מטעם -, גלית חג'ג' יסודי

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

 ליאור סביליה   נרשם על ידי  
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ללא כל הבדל. חברה המשלבת ילדים ואנשים עם מוגבלויות, חברה הדואגת למימוש   –ופרטיה 

 זכויותיהם של כל אחד ואחת מאיתנו. 

 

ר בעיר,  לפני שנמשיך, אני רוצה להציג בפניכם את יובל בריקר המקסים, תלמיד חטיבת שז" 

המאובחן עם אוטיזם. יובל, שיושב כאן איתנו יספר לכם בקצרה מה זה אומר להיות ילד עם  

 אוטיזם, וכיצד הוא מתמודד מדי יום. בבקשה יובל.... 

 

 

בימים אלה אנו נערכים לקראת פתיחת הרישום לגני הילדים ולכתיתות א'. בבתי הספר היסודיים  

תיחה מבוקרת של אזורי הרישום, כך שהורים יוכלו  אנחנו יוצאים השנה במהלך חדש, של פ

לבחור לילדיהם העולים בשנה הבאה לכיתה א', באיזה בית ספר ילמדו, גם עם זה אינו חלק  

 מאזור הרישום הטבעי אליו הם משויכים על פי כתובת המגורים. 

 

בי חינוך,  מדובר במהלך חדשני וייחודי לעיצוב הזהות החינוכית בבתי הספר בעיר. המהלך "מרח

בחירה מבוקרת ופיתוח זהות ייחודית בית ספרית", בהובלת מחלקת חינוך יסודי באגף החינוך,  

הינו ראשון מסוגו בעיר. מטרתו להעמיק את העשייה החינוכית המתרחשת בעיר וולקדם מערכת  

חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית, המותאמת למציאות המשתנה. התוכנית יוצאת לדרך 

 משרד החינוך ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות.  בשיתוף

 

המהלך הזה יחזק את פיתוח יכולותיהם של כל תלמידה ותלמיד, במטרה להעניק חינוך ייחודי  

ומותאם אישית. חשוב שתדעו, כי מערכת החינוך נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו ואנו  

 משקיעים בכך משאבים רבים. 

 

ים אלה לקראת פתיחת הרישום לגני הילדים, לחטיבות ולתיכונים, אחרי  כמו כן, אנו נערכים בימ

 עבודה מאומצת שנעשתה לאורך השנה והפקת לקחים מאופן הרישום בשנה שעברה.  

 

במקביל, אנו ממשיכים כל העת לשדרג את מבני החינוך בעיר, שהוזנחו משך שנים רבות, ורק  

נוכל לחנוך גם את בית ספר גולדה המחודש,  בשבוע שעבר חנכנו את גן ערבה המחודש. בקרוב  

 כי חינוך טוב מתחיל בבית טוב. – ונמשיך במהפכת החינוך אותה התחלנו לפני שנתיים 

 

לפני שנפתח את הישיבה אני רוצה לברך את יובל קדוש שמסיים את תפקידו כיו"ר ועד ההורים  

 לאחר תקופה של כשנתיים וחצי.  

 לא פשוטות של קורונה ואתגרים.  מודה לך על פעילותך במהלך שנים

 

 ומאחל הצלחה רבה לאתי בוים וסער ורדי שנכנסים במרץ לתפקיד זה.  

 
   ;  אגף החינוך  ת, מנהלאסנת חכמון

 . תודה לכל מי שנמצא ומשתתף בוועדת החינוךראש העיריה, רפי תודה רבה, ערב טוב לכולם , 
בהצלחה בתפקיד החדש של הנהגות ההורים סער ורדי ואתי    .  2021לשנת  והאחרונה    4- ה  וועדה זו היא

 בויים. שמחה להציג בפניכם את יובל בריקר תלמיד הלומד בשז"ר
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 תלמיד חטיבת שז"ר; -יובל בריקר
 מצ"ב מצגת 

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

 .אני גאה בך ובכם . תודה ליובל על תרומתו  ונכונה  תודה, ריגשת סיפרת בצורה מדויקת
 

 ;ד"ר אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר
    יובל, כל הכבוד אתה מרגש מאוד

 
 ;מנהלת חינוך יסודי-אורית ליבוביץ' 

 מצ"ב מצגת 
 

  ;חברת מועצת העיר - הדר לביא
 ? היה משמעותייעד כמה הניוד   את תוצאות העבודה.  תודה לצוות , רואים בשטח

כן,   בבי"סכמו  צורך  . מב   יש  העיר  צורך   רכז  חדשה  בתוכנית    יש  בי"ס  ואסטרטגית  בעוד  צורך  יש 
 אלטרנטיבי. 

 יבחרו גם כן עפ"י הייחודיות ? תקשורת הכיתות האם 
 

   ;  אגף החינוך  ת, מנהלאסנת חכמון
הזהות    תביה"ס כיתות א' תקשורתיובכל  השיבוץ לכיתות התקשורת נעשה עפ"י רמת תפקוד התלמיד. אין  

 ברמות התפקוד ועל כן לא ניתן לעשות זאת. 
 . 30% –ל  10%הניוד יהיה בן 

 
 ;מנהלת חינוך על יסודי –שרעבי  הדס

 מצ"ב מצגת 
 

 חברת מועצת העיר; –עדי לוי סקופ 
 דבר שגוי אינטגרציה כפויה זה 

 
 חברת מועצת העיר;  –הדר לביא 

 בעד שיתוף ההורים ו האינטגרציה   נוהלאני בעד 
 

  מנהלת חינוך קדם יסודי; –שירה ברף 
 מצ"ב מצגת 

 
 חברת מועצת העיר;  –הדר לביא 

 חרדות הורים . את  םבכלילתשומת  ותיקחכל הכבוד לצוות הגנים 
 

 ;חברת מועצת העיר –עדי לוי סקופ 
 כל הכבוד שירה שחזרתם להורים, כל הכבוד לבנות השירות.  

 מועדי השיבוצים השתנו אנא עמדו במועדים 
   יש לקבוע תו תקן לחזרה לתושב .זה יקל על ההורים

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

 ההורים חווים תקופה קשה. פוסט קורונה ובעיקר ברישום .
 אנחנו מגבשים תוכנית עירונית שתתן חוסן להורים בעיקר בגילאים הנמוכים יותר. 

 אשמח לקבל כל נושא שתרצו להציע ולייעל. 
 אנחנו בתהליכי שיפור כל הזמן.

 האגף יעדכן בדמוגרפיה בוועדת החינוך הבאה. כנראה נדרש לסגירת גנים בעיר. 
 
 

 , ערב טוב. תודה רבה לכולם
 
 

 רפי סער 
 ראש העיר                                                                  

 יו"ר ועדת חינוך   

 אסנת חכמון  
 אגף החינוך   תמנהל
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 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 


