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 :חברי הוועדה נוכחים
 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר יו"ר-ראש העיר

 סמדר אהרוני סגנית ומ"מ רה"ע

 גיל אנוקוב סגן יו"ר

 שקולניק-מאיה פז מועצת עירחברת 

 נוה בהט חבר וועדה

 שי פרדה חבר וועדה

 הילה קרופסקי דוברת העירייה

 ריבה קליין מנהלת אגף החינוך

 

 מוזמנים:
 

 שם תפקיד

 כהן-דפנה קירו מנכ"לית העירייה

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר

 לורי ברוק צבי-מנהלת בית ספר בן

 אורלי פורת מנהלת בית ספר חטיבת גולדה

 כפיר פוניי מנהל מחלקת נוער וקהילה

 דור-מיטל בן מנהלת מחלקת גני ילדים

 מוטי סגל מחלקת בתי ספרמנהל 

חינוך-מנהלת מחלקת פרט לי וקניןט   

מנהלת מחלקת מנהל ואמרכלות 

 באגף החינוך

 אילנה נעמן

נמןידיקלה וי מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי  

נווה לילך גננת גן "ינשוף"  

וועד גננות-גננת גן "חסידה" הלל מור   

כץ דנה יו"ר וועד הורי גני ילדים  

יישובייו"ר ועד הורים   בני בוחניק 

 ברית גופר מנהלת לשכת ראש העיר

http://www.nzc.org.il/
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 על סדר יום:
 

 נושא סד'

  ה"תפיסת החממ 1

 

 :מהלך הדיון

במצגת מפורטת  ריבה קליין, מנהלת אגף החינוך סקרה את תכנית חממ"ה .1

דור -יחד עם מוטי סגל מנהל מחלקת בתי הספר באגף החינוך ומיטל בן

 מנהלת מחלקת גני ילדים באגף החינוך.

לורי ברוק, מנהלת בית ספר "בן צבי" ולילך נווה, גננת גן "ינשוף" הציגו את  .2

 המימוש של תכנית חממ"ה במסגרת החינוך, הלכה למעשה.

 חים על התכנית חממ"ה, כפי שהוצגה.התקיים שיח פתוח עם כל הנוכ .3

   

 :סיכום
 

בוועדה על ידי מנהלי  ההחממ"ה שהוצג מתכניתמשתתפי הוועדה התרשמו מאוד 

נכון  אגף החינוך, וטענו כי המידע אינו מוכר להורים כלל וחשוב מאוד לדבררו

 לקהילה כולה.

 

"שולחן עגול" עם שותפי החינוך בעיר ועם  הנחתה את הדוברת לזמןהמנכ"לית 

חברה מקצועית לבניית תכנית חשיפה ויידוע הציבור על פרויקטים חינוכיים בכלל 

 .חממ"ה בפרט ותכנית

 

ציונה, -היא מיזם מאוד חשוב שפותח בנס ראש העיר, סיכם שתכנית חממ"ה

לאחר מפגש שולחנות עגולים שקיים אגף החינוך עם כל שותפי החינוך בעיר 

 ומספק מענה הוליסטי מקיף לצרכים מגוונים שעלו במפגש. 

אני מודה לכל מנהלי בתי הספר, הגננות והצוותים החינוכיים על המאמץ המושקע 

 ת חממ"ה.ליצר מענים מותאמים במסגרת תכני
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