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תכנית אב לחינוך
• משמעה של "תכנית אב לחינוך" הוא תהליך עיצוב המדיניות בתחומי החינוך בעיר בראיית-על ורב-
שנתית.
• עיצוב תכנית אב לחינוך משלב בין תפיסות ערכיות והעדפות סובייקטיביות/קבוצתיות ובין תפיסות ואמות
מידה מקצועיות .חברי מועצת העיר ובראשם ראש העירייה וכמוהם הציבור הרחב – מביאים אל התהליך
בעיקר את החלק הראשון; בעלי תפקידים בעירייה ואנשי מקצוע חיצוניים מביאים אל התהליך בעיקר את
החלק השני
• קיימים מודלים שונים של תהליכים לגיבוש ועיצוב תכנית אב לחינוך.
• התהליך מנוהל על ידי אגף החינוך כגורם המקצועי העירוני האמון על מדיניות החינוך

• את התהליך מלווה חברת "משאבי ידע" בראשות ד"ר איציק כהן ,בעל ניסיון בליווי תהליכים דומים
בתחומי החינוך
• שיתוף הציבור בתהליך עיצוב תכנית האב יתבצע בחמישה ממדים )1( :נציגים בוועדת ההיגוי ובצוותים
מקצועיים; ( )2דיונים במסגרת "שולחנות עגולים"; ( )3מפגשי עדכון לאורך התהליך; ( )4סקר ציפיות
ועמדות; ( )5עדכונים והתייחסויות במסגרת ועדת החינוך

חברי הוועדה
• אבי גרובר ,ראש העירייה – יו"ר
• עידן למדן ,מ"מ ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך
• דברת וייזר ,סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק מגוונים

• שירה אבין – חברת מועצה
• שירלי פאר -יגרמן – מנכ"ל העירייה
• ד"ר אורי ארבל-גנץ – מנהל אגף החינוך
• זהורית וילנצ'וק – סגנית פדגוגית ,אגף החינוך
• סיגל פתאל  -ראש צוות פיקוח רמה"ש ,משה"ח
• גידי טביב – גזבר העירייה
• ד"ר תמי קידרון – מנהלת תיכון "רוטברג"

• רינת חכמי – מנהלת בי"ס "דורון"
• איתי קפלינסקי– יו"ר ועד הורים עירוני
• יעל אנדורן – נציגת ציבור

צוות משימה-חינוך
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

זהורית וילנצ'וק – סגנית פדגוגית באגף החינוך ומנהלת מחלקת בתיה"ס יסודיים
אורית לבון – מנהלת מחלקת בתיה"ס על-יסודי ,אגף החינוך
ד"ר עצמון בכר  -מנהל השירות הפסיכולוגי
מירית שפירא  -מפקחת כוללת על בתיה"ס על-יסודיים ברמה"ש ,משה"ח
שלומית ברק  -מפקחת כוללת על בתיה"ס יסודיים ברמה"ש ,משה"ח
אתי ענבר  -מפקחת כוללת על גני ילדים ברמה"ש ,משה"ח
אפי שדיב – מנהלת חטיבת הביניים "קלמן"
אתי שיק – מנהלת ביה"ס "קריית יערים"
ניר רווה – מנהל ביה"ס המונטסורי "דרך הילד"
חני מאור כהן – מנהלת גן "פטל"
אמיר רוזנבלום – יו"ר ועד הורים תיכון "רוטברג"
מאיה בר שלום – יו"ר ועד הורים ביה"ס "אמירים"
סיגל רוזנבאום  -יו"ר ועד הורים ביה"ס "אוסישקין"
זהבית כהן  -מנכ"לית "אייפקס" ,נציגת ציבור
שרי אריאב  -מנהלת חטיבה עליונה תיכון "ליידי דיוויס" ,נציגת ציבור

צוות משימה  -אוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים
• הדס רונן – מנהלת מחלקת פרט ,אגף החינוך

• אילנית מיטרני – מנהלת גן "כלנית"

• גפנית סויסה – מפקחת על החינוך המיוחד ברמה"ש,
משה"ח

• דינה ורדי – מנהלת ביה"ס "ברושים" לשעבר ,נציגת
ציבור

• ליאורה ניצן  -מנהלת מתי"א ,משה"ח

• רות זרנקין – מפקחת חינוך מיוחד לשעבר ,נציגת
ציבור

• אראלה לסרי  -קצינת ביקור סדיר ,אגף החינוך

• שרון אלדמע  -יו"ר ועד הורים ביה"ס "קריית יערים"

• אודי כהן אופנהיים  -מנהלת ביה"ס "רמה" למחוננים
רמה"ש

• יהודה בן אברהם  -יו"ר ועד הורים תיכון "אלון"

• תמי סער  -מנהלת ביה"ס "אורנים"

• אורלי גרין גביזון  -נציגת "לביאות" רמה"ש

• עוזי חסון – מנהל ביה"ס "אור השחר"

• דלית מכטינגר  -נציגת "לביאות" רמה"ש

• טלי ארד – פסיכולוגית בשפ"ח אגף החינוך רמה"ש ,רכזת
תחום חינוך מיוחד

• רונית ראב – ראש צוות באגף הרווחה
• שוש מנור  -מנהלת מרכז טיפולי עירוני "רקפת" ,אגף
החינוך

צוות משימה  -חינוך משלים
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

חיים דיין – מנהל מחלקת נוער ,אגף החינוך
דליה יואל – מנהלת מחלקת גני ילדים ,אגף החינוך
שני סברדלוב  -מנהלת התנדבות רשותית ,אגף החינוך
ורד פינקלשטיין  -מפקחת מינהל חברה ונוער ,משה"ח
נורית בר-לב  -מנהלת ביה"ס "אמירים"
אורנה נמיר  -מנהלת ביה"ס "גולן"
דנה חמרי – מנהלת גן "ערבה"
רוני זליכוב לסרי – פסיכולוגית שפ"ח ,אגף החינוך
ניצן אביב – מנכ"ל "מגוונים"
אריק דורון – מנכ"ל אגודת הספורט
שרון רוזנטל – מנהלת מחלקת נוער ,עיריית קרית אונו
ליאור לב-ארי – יעוץ לאחריות חברתית חברת  ,KOYALAנציגת ציבור
ליאור כספי  -יו"ר ועד הורים חט"ב "עלומים"
תומר אלמוג  -יו"ר ועד הורים יול"א

צוות משימה  -קשרי קהילה
• איימי חסון – רכזת נוער רשותית
• אורית לבון – מנהלת מחלקת בתיה"ס על יסודי ,אגף החינוך
•
•
•
•
•
•
•

פזית הק  -ראש הרשות למניעת אלימות והתמכרויות
עיריית רמת השרון
טלי נדיר  -מנהלת אגף רווחה וקהילה
יפית שוויקי  -מנהלת ביה"ס "הדר"
מלי מועדים  -מנהלת ביה"ס "אוסישקין"
סופי אדיר – מנהלת גן "ערמון"
דגנית גרינבוים  -ראש לשכת ראש העיר
לאה בן טובים – מנהלת רשת הספריות העירונית

•
•
•
•
•
•
•

אסנת אוליאל – אחראית תרבות וארועים בית יד לבנים
עדי דורון – פסיכולוגית שפ"ח ,אגף החינוך
מירי בת אל  -מנהלת תחום התנדבות עירונית "מגוונים"
שירה באום  -מנהלת מחלקת אסטרטגיה חדשנות ופיתוח עסקי
לאומי קארד; חברת צוות מתנדבים שבט "נווה מגן" ,נציגת ציבור
מירי ראודניץ  -בעלים ומנהלת "ארתור מארי" ישראל ,יו"ר סניף
האגודה למלחמה בסרטן רמה"ש ,נציגת ציבור
שגית זוהר  -יו"ר-משותפת ועד הורים ביה"ס "גולן"
גבי ויטלה  -יו"ר-משותפת ועד הורים ביה"ס "גולן"

צוות משימה  -תכנון פיסי
• מרב בליימן-שבתאי -מנהלת מחלקת תכנון עיר
• עינב בן יעקב  -מנהל מחלקת נכסים
• יהודית מרגלית  -סגנית מינהלית ,אגף החינוך
• יודית סקפה  -מנהלת מח' משאבי חינוך  -אגף החינוך
• אירית שלו  -מנהלת גן "חיטים"
• אורית מרגלית  -מנהלת גן "אלה"

• ד"ר יהודה יעקובסון  -מנהל תיכון "אלון"
• איריס מגן  -מנהלת חטיבת "עלומים"
• יוגב שרביט  -נציג ציבור
• דפנה כרמון  -אדריכלית ,נציגת ציבור
• תמי גת אביב  -יו"ר-משותפת ועד הורים חטיבת "קלמן"
• יוסי בן דוד  -יו"ר ועד הורים ביה"ס "אורנים"
• קובי מגנזי  -ו"ר ועד הורים ביה"ס "אור השחר"

תהליך העבודה
מפגש ראשון -ועדת היגוי – בראשות ראש העירייה

אירוע השקה של תהליך עיצוב תכנית אב לחינוך

סבב :1
מפגש של צוותי-המשימה

מיפוי נתונים וניסוח
ראשוני של בעיות,

סקר ציפיות/עמדות בקרב התושבים בעיר מבוסס תוצרי ועדות
המשנה

דיונים בהשתתפות הציבור
"שולחנות עגולים" ו "מרחבים פתוחים"

אתגרים ,מטרות בכל
אחד מהתחומים

תהליך העבודה לעיצוב תכנית אב לחינוך  -המשך
סבב :2

מפגש שני של ועדת ההיגוי

התייחסויות להנחיות
ועדת היגוי;לעמדות

וציפיות הציבור;גיבוש

מפגשים של צוותי-המשימה

מפגש שלישי של ועדת ההיגוי

כיווני התקדמות
סבב :3

ניסוח פרטני של

מפגשים של צוותי-המשימה

עקרונות תכנית אב
לחינוך

תהליך העבודה לעיצוב תכנית אב לחינוך  -המשך
מפגש תושבים פתוח עם ראש העיר ,צוות ועדת ההיגוי וצוותי
המשנה  -הצגת מיקוד תחומים ונושאים והתייחסות תושבים

ימי דיונים ועדת היגוי וצוותי משימה

אישור תכנית אב לחינוך והצגתה בפני תושבי העיר

מינוי צוות יישום תכנית-אב לחינוך על ידי ראש העירייה
וקביעת לו"ז מפורט ,אחריות מובילי תחומים ותהליך
מעקב/הערכה

בהצלחה

