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 2022/10/30מתאריך  3/22מס'  חינוךישיבת וועדת 

 

 נוכחים חברי הוועדה:

 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר יו"ר-ראש העיר

 גיל אנוקוב סגן יו"ר

 שקולניק-מאיה פז חברת מועצת עיר

 שי פרדה חבר וועדה

 ריבה קליין מנהלת אגף החינוך

 הילה קרופסקי דוברת העירייה

 

 :נוכחים מוזמנים

 

 שם תפקיד

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר

 אילנית חן מנהלת מחלקת בתי ספר יסודי

 לימור רט מנהלת מחלקת גני ילדים

 כפיר פוניי מנהל מחלקת נוער וקהילה

 טלי וקנין חינוך-מנהלת מחלקת פרט

 נטלי זקין שלום מנהלת תיכון אב"י

 לימור שמעונוב ניצניםמנהלת בית ספר 

 בני בוחניק ההורים בבתיה"סיו"ר וועד 

 יורם לוין מנהל מחלקת בתי ספר העל יסודי

 דקלה ויינמן מנהלת המחלקה לשירות פסיכולוגי

 אסתי יוסף הנכנסתמנהלת אגף החינוך 

 רמי שקד מוביל חדשנות אגף החינוך

 

 על סדר יום:

 

 נושא סד'

 .סיכום ופרידה ממנהלת אגף החינוך גב' ריבה קליין 1

 .היכרות עם מנהלת האגף החדשה הגב' אסתי יוסף 2

 

http://www.nzc.org.il/
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 :מהלך הדיון

 :תחומים 5-הוצגה מצגת של אגף החינוך לסיכום כהונתה של ריבה קליין שהתמקדה ב

 צוותי חינוך, מנהלים, קהילה והורים. תלמידים, - הפרט

מודל חינוכי עירוני ייחודיות בתי הספר וגני הילדים, שינוי מבנה ארגוני של אגף  - תהליכים

 החינוך, חממה, מגמות ייחודיות.

הפיזיקה במרכז שוורץ רייסמן, קוד כשפה שלישית, כיתות ייחודיות ומגמות לימודי  - פרויקטים

 ייחודיות.

רידית, אחזקת תלמידים למניעת ידה בזום והיבמפנימיות, התאמה ללכשרות ה - םיהישג

 נשירה, מענה לתלמידים לזכאות לבגרות.

למידה עירוני לשגרת חדשנות פדגוגית שנלמד ברמה ארצית, רכישת תכני מודל  - חדשנות

 חדשנית, האקטונים, מיידקראפט, פרס חינוך מחוזי.

 

 אסתי יוסף, מנהלת האגף החדשה הציגה מצגת היכרות:

 -היכרות אישית

בניית שותפויות, מצוינות ושיפור מתמיד, מערכתיות, יצירת מעורבות  -תפיסה מקצועית 

 ותהליכים פרואקטיביות ופיתוח מתמשך.

שינויים פרסונליים באגף, ניהול תחת תוכנית גפ"ן, תכנית בחירת אזורי  -ת משתנה ומציא

 רישום, רמה פדגוגית בשגרת חדשנות ואקלים מיטבי.

 כרטיס ביקור מערכת החינוך בנס ציונה.

 

 מנהלת פרט וחינוך מיוחד, סיכמה את תפקידה בעירייה.-טלי וקנין

 

 ספר. כיצד יבוצעו חיבורים בין בתי אליהו לוי:

 

 באמצעות שיתוף יידע בין המנהלים. אסתי יוסף:

 

תופעות שצוברות תאוצה בעידן הדיגיטלי מחייבות נקיטת מהלכים של  שקולניק:-מאיה פז

 הסברה עם החינוך הבלתי פורמלי וכללים וקוד התנהגותי בקבוצות השונות.

 

בשיח מול ההורים  הודה בשם ההורים על ההשקעה והעשייה בזרועות פתוחות, בני בוחניק:

 לגשר בין החלטות ממשלה למציאות המקומית.

 

לא קורים ברגע" והם יכולים  םהודתה לריבה על מוטו לחיים "דברי לימור שמעונוב:

 לקחת זמן רב ולהאמין בדרך.

 הודה לריבה על אוזן קשבת לצורכי הקהילה האתיופית. שי פרדה:

 

 וטובה ואיחל הצלחה לאסתי.הודה לריבה על היכרות ארוכה  גיל אנוקוב:

http://www.nzc.org.il/
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זו הייתה העברת מקל בין בעלי תפקידים. אירוע פרידה מריבה יתקיים  היו"ר:

תפקידה ונענתה לבקשה  בהמשך. ריבה הודיעה בינואר השנה על רצונה לסיים

לסיים רק אחרי פתיחת שנת הלימודים וכניסת המחליפה. תודה לריבה על 

. זוהי 2023ציב של האגף לשנת חפיפה מסודרת לאסתי עד לאישור התק

 אצילות להעביר כך שרביט בין מנהלים.

, זה הישג אדיר של 0.3רצוני לציין כי, אחוז הנשירה מבית הספר עומד על  

וסיית תושבים טובה מאוד. יש לנו ששומרת על תלמידיה ואוכלמערכת חינוך 

בעיר כיתת תכניות בקנה ואנו פועלים מול משרד החינוך לקבלת אישור לפתוח 

מחוננים עירונית, ואנחנו בדרך לפתוח שנה הבאה אזורי רישום בכל בתי 

 ספר.ה

  

 מאחל הצלחה לאסתי יוסף ותודה לכל המשתתפים.

http://www.nzc.org.il/

