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 הישיבותבחדר  (2018 מרץ 13) שלישי כ"ו באדר תשע"חביום  שהתקיימהלחינוך הועדה  ישיבתמ

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל. ע"ש שמואל אפריאט 
 

 :נוכחים
 ראש העיר ויו"ר הועדה   -מיכאל וידל 

 חבר מועצה  -רפאל קורייב 
 לת אגף חינוך ונוער מנה  -אלונה קליימן
 מנהלת תחום בתי ספר  -לירון כרמלי 

 מנהלת תחום גני ילדים  - קרדינה וינו
 עד הורים עירוני יו"ר ו  -אורלי ארביב
 נציג ציבור  -אלי יגודייב 

 ציג ציבור  נ  -ד דמיטרי שהין"עו

 משתתפים:  

 
 היערכות לשנת הלימודים תשע"ח  דון:נה
 

 ) מנהלת מח' רישום גני ילדים( דנה וינוקר -גני ילדים  .1

 נרשמים. 5,024  : צפי לרישום גני ילדים          
 .  3808 : סה"כ נרשמים          

  שנים . 3לילדים שטרם מלאו כן  וני הילדים לג  נרשמו םמכתבים למי שטרנשלחו 

 
 תי ספר(ב) מנהלת מח' לירון כרמלי   -בתי ספר   .2

 א' .תלמידי כיתות  1,600 רישום לילדי כיתה א':  צפי        
 תלמידי כיתה א'.          1,162סה"כ נרשמו:         

 הרישום  בחופשת הפסח .  - תלמידי תיכון וחטיבות הביניים מועדי רישום:         

 שיבוץ בתום וועדות ההשמה -חינוך מיוחד          

 . 'העברות'במהלך חודש יוני תתקיים וועדת  - העברות בין בתי הספר         

 
 קייטנות פסח: .3

 
 ' (. ג-) גני ילדים חובה ושכבות א' 22-28/3הקייטנה תתקיים בין התאריכים  מגזר יהודי :

 . תלמידי כיתה א' 1,162סה"כ נרשמו: 
        אלא בהלימה לגיוס כוח אדם מקצועי.  בתי הספרנות לא יתקיימו בכל הקייט הערה: 

 בכל בתי הספר.  . 29/3-4/4הקייטנה תתקיים בתאריכים  מגזר ערבי:          
 
 
 



                          
 יריית רמלהע

                                                                                            העירייה מזכירות                                                                   

 
 14-1/2018ועדת חינוך מס' פרוטוקול 

2 

 

 ת ומבנים לבתי ספר תשתיו -היערכות לתשע"ח .4
 

נוכי שש שנתי מבנים יבילים בשל המעבר למבנה חי 5וספת ת - 'איתן'ביה"ס  שש שנתי תיכון  .א
 בחינוך הממלכתי דתי. 

במתחם  ייעשה שימוש במבנים יביליםבשלב הראשוני  - ביה"ס ממלכתי דתי בקרית האומנים .ב
 . של בית ספר יסודי " האומנים"

 גני ילדים. 2 -כיתות  ו 4ביה"ס לאוטיסטים  - "שלוחת חץ"  .ג

 (. מתין להרשאהמ אישור למבנה נוסף למעבדות מדעים )  -" הערבי"מקיף  .ד

כיתות א'  4הכשרת הגלריה לחמש כיתות וזאת כדי לאפשר פתיחת  –ביה"ס שערי ציון  .ה
 על ידי משרד החינוך. , מותנה באישור התקציב  2קום מב

 תיחת הגן מותנית בחתימת הסכם עם הקבלן. פ -גן "נור" ) גן ילדים במגזר הערבי, גן חק"ל( .ו

 תיחת בית הספר מותנית בחתימת הסכם עם הקבלן. פ  -בית ספר לחינוך מיוחד, גן חק"ל .ז

 
 
 
 
 
   

 מיכאל וידל                
     העיר ראש                                   
 רמלה,


