
 

 

  

 

 
 

 15-1/2019פרוטוקול ועדת חינוך מס'              
 

 בלפר,   בספרייה העירונית ע"ש( 2019פברואר  03ראשון כח' שבט ) שהתקיימה ביום   ועדת חינוךמישיבת 
  ברמלה.  1רחוב ויצמן 
 

 משתתפים ה"ה:        :                                                     נוכחים  ה"ה
 מנכ"ל העירייה -רונן עזריה         ראש העיר ויו"ר הועדה                 -מיכאל וידל  

 מנהלת אגף החינוך והנוער -אלונה קליימן                  סגן רה"ע                      -מאור מאיר אשש
 מנהלת מח' גני ילדים -דנה וינוקר                          סגן רה"ע               -אברהם דז'ורייב 
 מנהלת מח' בתי ספר -לירון כרמלי                                חברת מועצה    -עוט"ד יעל אגמי

 דובר העירייה -רוני ברזילי                               ה חבר מועצ -עו"ד רונן רוטשטיין
 יועץ רה"ע    -שמואל בן מרדכי          חבר מועצה                 -אברהים )מינו( אבו לבן

 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון                         חבר מועצה  -אברהים ) מינו( אבו לבן
 נציג ציבור  -דוד ברזילי                                 רת מועצה חב -רותם כהן כחלון
 נציגת ציבור   -זינה יסקוב                                    חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב

 נציג ציבור  -פאיז מנסור                                       חבר מועצה -נאיף אבו סויס
 עו"ד דימטרי שאהין                                                                                     

 צילה מסטירוב                                                                                    
 מנהל עתיד אית"ן -שי אפשטיין                                                                                         

 " נווה יהונתן"מנהלת  -אתי בן חיים                                                                                    
 מנהלת מקיף אורט הערבי  -רבאב נאסר                                                                                          

 מנהלת תיכון "לילנטל" -נועה בן יוסף                                                                                         
 
 

 :ח ס ר   ה"ה
 חבר מועצה  -רונן מושייב
 מנהלת ביה"ס בן צבי  -אביבית זיו

 ארביב  אנקרי  ורליא -יו"ר ועד הורים עירוני
 יו"ר מועצת תלמידים 

 

 נושאים לדיון: 
 

 בירך את הנוכחים והציג את חשיבות עבודת הועדה.  מר מיכאל וידל, רה"ע ויו"ר הועדה :

 הצגת התכנית העירונית  " מזנקים קדימה בחינוך" : 
 

     - תכנית " ניצנים " .1
 (.  3-4התכנית מיועדת לילדים בגני טרום טרום חובה וטרום חובה )  למי התכנית מיועדת ?

 ימים בשבוע(,  5ה' ) -בימים א' 16:00יום לימודים ארוך עד השעה מה כוללת התכנית ? 
 שני חוגי העשרה איכותיים, ארוחת צהריים חמה ומזינה. 

 דים.תלמי 18  -ם תלמידים עבור הפעלת התכנית מינימו : במסגרת מס' ילדים
  ₪.  300  -:  עבור כל ילד  תשלום חודשי

ע"פ תכנית משרד החינוך, התכנית כוללת  -צוות הגן הינו גננת מטעם תכנית ניצנים וסייעת צוות הגן :
 סייעות לרווחת הילדים.  2ברמלה, ע"פ החלטת רה"ע, תעבודנה בגן  סייעת אחת. 
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 ** יודגש כי תכנית ניצנים חלה גם בגנים של המוכש"ר ) מוכר שאינו רשמי(. 
 
 רה"ע ויו"ר הועדה מדגיש את יתרונות התכנית ונותן מענה לשאלותיהם של חברי הועדה ונציגי ציבור.   
 

  -שינוי הייעוד של בית הספר "אחווה" למרכז למחוננים ומצטייני משרד החינוך  .2
לתלמידים מחוננים החל משנת הלימודים תש"פ בית ספר " אחווה" ישנה את ייעודו ויפתח את שעריו 

  ) בחלק השמאלי של המבנה(. ומצטייני משרד החינוך
ה את בית הספר, שינוי שמתבטא באוכלוסייה מהלך זה הינו תוצאה של שינוי בהרכב האוכלוסייה המזינ

 מתבגרת ומיעוט תלמידים אשר אינו מאפשר פתיחת כיתות ע"פ התקן של משרד החינוך. 
המגיעים ליום למידה והעשרה ,  ט'-מכיתות ג'בית הספר יתן מענה לתלמידים מחוננים ומצטיינים, 

 שבועי לאורך השנה. 
תלמידים המאותרים כמחוננים  320 -ישנם כ כיום ודול משמעותי שלוש השנים האחרונות חל גייצוין כי ב 

 .התרחב  וכמצטיינים בעיר והיקף פעילותו של מרכז חלו"ם
 

  -בית ספר " מגשימים" ) חינוך מיוחד(  .3
. בשל צפי בגידול הכיתות בשנת הלימודים כיתות יסודי  4-ו כיתות גן  2כולל  " מגשימים"בית הספר 

 "מגשימים" יעבור לבית הספר " אחווה" ) בחלק הימני של המבנה"(.תש"פ , בית הספר 
 אשכול גני חינוך מיוחד.   -" מגשימים בית הספר " מבנה

 
חינוכי, שילוב של הילדים המחוננים והמצטיינים יחד  -בהעברה הפיזית של המבנים ישנו היבט ערכי

  עם ילדים עם קשיים לימודים וחברתיים. 

 

  -י שש שנתי מעבר למבנה חינוכ .4
החל משנת הלימודים תש"פ יהיה שינוי משמעותי במבנים החינוכיים בחינוך העל יסודי הקיימים בעיר, 

 יב'.-מעבר מחטיבות ביניים עצמאיות למבנה חינוכי שש שנתי ז' -כלומר
נעשתה בדיקה מקיפה, מעמיקה ומקצועית בשיתוף גורמים  , לשם מימוש השינוי במבנה החינוכי,כאמור

 מקצועיים ופיקוח של משרד החינוך.
של מנהל בית הספר שש שנתי על התלמידים  מחויבות ואחריות, רצפים פדגוגיים  דגשים ויתרונות :

) המעבר רך ם לאחד מספר המעברים של התלמיד מצטמצמכיתה ז' ועד סיום הלימודים בכיתה יב', 
מעקב יבת הביניים לחטיבה העליונה, דבר המחזק את תחושת השייכות ומפחית את הסיכוי לנשירה(,מחט

 בקרה ליצירת איזונים בין בתי הספר, הגדלת מקורות מימון לחטיבות. 
 
 

 פירוט על מבנה חינוכי שש שנתי בעיר : 
 

 ".  יהונתןחטיבה מזינה : " נווה   -קריית החינוך שש שנתי אורט לילנטל 
  חטיבה מזינה : " עידנים".  -קריית החינוך השש שנתי הרב תחומי ע"ש יגאל אלון 
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 חינוך מגזר ערבי :  -עדכונים

  . בית ספר חדש בג'וארישהמשך בינוי  .1

 ביה"ס לחינוך מיוחד בגן חק"ל.  .2

 ערבי. מקיף  ספר אורט הרחבת בית .3

 בינוי גן ילדים בשכונת גן חק"ל.  .4

 

  אלונה קליימן, מנהלת אגף החינוך והנוער : 
ינוך שרה"ע מוביל בשיתוף עם משרד החינוך , אגף החינוך והנוער וצוותי החינוך מדובר בתכנית אסטרטגית לח

 העירוניים. 
 מספר רב של נושאים תוך רצון לתת מענה חינוכי ערכי ופדגוגי מגיל גן ועד כיתה יב' .  התכנית מתכללת

 

 גשים:ד

שיתוף ציבור באמצעות מפגשי ראש  על ידי משרד החינוך ובתמיכתו המלאה, כמו כן מתקיים   התכנית כולה מלווה
 . עיר וצוות אגף החינוך והנוער עם צוותי חינוך, הורים ותלמידים

אנו פועלים מתוך אמונה כי לילדי העיר מגיע את הטוב ביותר ובאמצעות השינויים העתידים   - מדגישרה"ע 
המערכת החינוכית בעיר תוביל  ,מקצועיים ושיתוף של גורמים רבה  הצפויים אשר הושקעו בהם מלאכת מחשבת

  להישגים רבים ותזנק קדימה. 

 

 

 

                                                    מיכאל וידל                                                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                                                                                                

 ויו"ר  הועדה                                                                                                 

 

 

  

   


