
 

 

 

 15-2019/2פרוטוקול ועדת חינוך מס'              
 

 בספרייה העירונית( 2019 במאי  21) שני טו' אייר תשע"ט  שהתקיימה ביום   ועדת חינוךמישיבת 
 ברמלה.   1ע"ש בלפר,  רחוב ויצמן 

 
 משתתפים ה"ה:          :                                                             נוכחים 

 מנכ"ל העירייה -רונן עזריה  ראש העיר ויו"ר הועדה                         -מיכאל וידל  
 מנהלת אגף החינוך והנוער -אלונה קליימןסגן רה"ע                                         -אברהם דז'ורייב 

 מנהלת מח' גני ילדים -דנה וינוקר                                   חברת מועצה   -עו"ד יעל אגמי 
 מנהלת מח' בתי ספר  -לירון כרמלי                                חבר מועצה    -עו"ד מוסא סאבא 

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון                                      חבר מועצה   -איף אבו סויס נ
 נציגת ציבור  -זינה יסקוב                             חבר מועצה  -אבו לבן אברהים )מינו(

 נציג ציבור  -פאיז מנסור   חבר מועצה                                     -מיכאל מיכאלוב 
 מנהלת מקיף אורט הערבי -רבאב נאסר 

 מנהלת תיכון "לילנטל"  -נועה בן יוסף 
 יו"ר ועד הורים מרכזי -ארביב אורלי 

 
 : חסרים

 חברת מועצה -רותם כהן כחלון
 חבר מועצה -עו"ד ראיס אבו סייף

 נציגת ציבור  -צילה מסטירוב 
 נציג ציבור  -דוד ברזילי 
 מנהלת ביה"ס בן צבי -אביבית זיו

 יו"ר מועצת תלמידים
 

 נושאים לדיון: 
 

  מר מיכאל וידל, רה"ע ויו"ר הועדה :

  "החופש הגדול" ביה"ס של  .א
 . בעיר ג'. הפעילות מתקיימת בבתי הספר היסודיים-מיועדת לכיתות א'התכנית 

 במהלך הקייטנה ייהנו הילדים מהצגות, סדנאות, פעילויות העשרה ויצירה וארוחת בוקר. 
 מתווה התכנית כפי שפורסם ע"י משרד החינוך : 

.(') לא כולל ימי ו  21.7.19 -ועד ה 19-1.7-הימי הפעילות: בין התאריכים                
 

 קייטנות קיץ בגני ילדים  .ב

 
 תאריכי הקייטנה:           

 
 ימים(.  15)סה"כ ₪  1,036עלות של  -)כולל(   21/7/2019  - 01/07/2019:   יפעל בין התאריכים מחזור א'

  .ימים( 9)סה"כ ₪  650עלות של    -)כולל(   01/08/2019  - 22/07/2019:  מחזור ב' יפעל בין התאריכים 

  .ימים( 5)סה"כ ₪  400עלות של  -)כולל( 08/08/2019 - 04/08/2019: מחזור ג' יופעל בין התאריכים

 (.')לא כולל ימי ו 7:30-16:00ה בין השעות -: בימים אשעות פעילות
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       ) מענה                  במספר דרכים להקל בסטטוס הרישוםכי הנחה את אגף החינוך והנוער לפעול רה"ע מדגיש 
 וכדומה(. חוזר לפניות תושבים במייל, לסייע להורים במקרים חריגים באמצעי תשלום אחר 

 כיתות א', גני ילדים  -סטטוס רישום  .ג
 רה"ע מציג נתונים לגבי הרישום בגני הילדים ובכיתות א'. 

במקצועיות ובאינטנסיביות על מנת להיערך לשנת הלימודים תש"פ רה"ע מדגיש כי אגף החינוך והנוער פועל 

 באופן המיטבי ביותר, תוך מתן התייחסות לכל פניות התושבים. 

 

 שיפוצים מיוחדים למוסדות חינוך   .ד
ים את כל מוסדות החינוך בעיר בהם ייעשו שיפוצים לקראת שנת הלימודים מציגה ומנכ"ל העיריירה"ע 

 תש"פ. 

    בשנתיים האחרונות התקבלו תקציבים רביםמוסיפה כי הגב' אלונה קליימן מנהלת אגף החינוך והנוער, 
ובכך ישנה אמירה של משרד החינוך כי הוא מכיר ביכולת של הנהלת העירייה  ממשרד החינוך עבור שיפוצים

 לבצע את השיפוצים הלכה  למעשה. 

רה"ע מוסיף כי העירייה משקיעה משאבים רבים בסביבה החינוכית של תלמידי ותלמידות העיר מתוך 
 במימוש הפוטנציאל האישי. הבנה כי סביבת לימודים מטופחת וראויה תסייע 

 נות בחינוך מצוי .ה
 , רה"ע ומנהלת אגף החינוך והנוער משתפים את חברי הועדה בתכניות למצוינות הקיימות היום בעיר 

 ון במכון הטכנולוגי בחולון תכניתסייבר, שילוב תלמידים מצטיינים בתואר ראש -מדעניות העתידלדוגמא : 
 תכניות מגדריות לתלמידות , הכפלת תלמידי הקבצות א במתמטיקה בחטיבות הביניים, "מצויינוער"

 , תכנית פסגות. תלמידים מסיימים רכישת הקריאה בסיום כיתה א 100% -צו קריאה, מצוינות
 יח"ל באנגלית למעט מקרים חריגים ביותר. 3יח"ל מתמטיקה. הכחדת  3-צמצום מספר התלמידים הניגשים ל

 :  רה"ע משתף בביקורו בביה"ס הר"ין בו  פועלת תכנית " יסודות"

התכנית פועלת בשני בתי הספר תכנית בהובלת המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.  -יסודות ביסודי
 ". היסודיים "מענית" ו"הרין

  ב'. -' ומטרת התכנית חיזוק השפה בקרב תלמידי בתי הספר ובעיקר בכיתות היסוד א
והקמת המנגנונים  שינוי  בהובלתמסייעות ו בתי הספראת  מלוות, שת אוריינותות מאמנובבתי הספר פועל

, באופן כזה שהתפיסות הפדגוגיות החדשניות יוחלו על כלל תלמידי בית והתשתיות הפדגוגיים הנדרשים
, בספריה, בריהוט וציוד הנדרש להפעלת המיזם  הכיתות בהן יושם המודל הספר. במסגרת התכנית צוידו

ם, לוחות מורה, שטיחים, ספסלים, ציוד כיתתי וציוד ספרים, ספריות מסוגים שוני 600-800-המפרט כולל כ
תלמידי כיתה א מסיימים ברובם המכריע את רכישת הקריאה כבר בחודש מרץ, כאשר הם   אישי לתלמידים.

קוראים קריאה רהוטה, שוטפת ובעלי יכולת להפיק מידע מן הטקסט. בשנה"ל הבאה תורחב התכנית גם 
  . לבית ספר "בן צבי"

 חינוכי שש שנתי  מעבר למבנה .ו
רה"ע מסביר לחברי הועדה ולמשתתפים אודות השינויים הצפויים להתקיים במערכת החינוך העירונית עם 

שנתי ) היערכות מול בתי הספר, בנית תכנית  -תחילת שנת הלימודים תש"פ בדגש על מעבר למבנה חינוכי שש
 פדגוגית על הרצף וכו'(. 

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

  תוביל להישגים רבים ותזנק קדימה. 
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  ועדה כי פורסמו קריטריונים לקבלת מלגות לתכנית ניצנים. רה"ע מעדכן את חברי ה -ניצניםתכנית  -עדכון .ז
 

  גב' אלונה קליימן, מנהלת אגף החינוך והנוער :   

 )מצגת(

אלונה מציגה את חזון אגף החינוך והנוער ומדגישה כי אגף החינוך והנוער פועל למיצוי היכולת האישית 
 הטמונה בכל תלמיד, פיתוח מנהיגות, העצמה אישית, צמצום פערים וכו'. 

כמו כן, מובהר כי אגף החינוך והנוער שואף להביא לידי ביטוי את יכולותיהם וכישוריהם של התלמידים, 
 יל להבנת חשיבות התרומה והנתינה לקהילה. ולהוב

   לא עוד "אי אפשר" לא עוד  - במרחב בחינוכי שינוי השפההאמירה המרכזית של אגף החינוך והנוער היא 
 השיח הפך להיות שיח של מצוינות וקידום הישגים.  אנחנו לא יכולים", " 

 
 

 לשאלת חבר הועדה אברהים אבו לבן- האם המודל החינוכי "שש- שנתי" יהיה גם במגזר הערבי ? 
על מנת לבחון את הדברים ולהעניק את  נציגי המגזר הערבי ורה"ע משיב כי תתקיים ועדת היגוי עם גורמי מקצוע 

 המענה הראוי. 
 

 לשאלת חבר המועצה נאיף  אבו סויס - האם בתחילת שנת הלימודים תש"פ , ביה"ס החדש בג'ואריש יפתח ?
על מנת לבחון את הדברים ולהעניק  את  נציגי המגזר הערבי ורה"ע משיב כי תתקיים ועדת היגוי עם גורמי מקצוע 

 המענה הראוי. 
 בנוסף, מדגיש רה"ע כי העירייה פועלת ותפעל למען קידום ההישגים של כל ילדי העיר . 

 
חברת הועדה, אורלי ארביב מדגישה כי נעשות פעילויות רבות בעיר בתחום החינוך ויש לדאוג לשיתוף הציבור באמצעי 

 התקשורת השונים. 
רה"ע מציין כי העירייה ערכה כנסים עם הגורמים המקצועיים בעיר, תלמידים ונציגות הורים בהם הוצג חזון הנהלת 

תר העירוני של העירייה ושידורים ברדיו. העיר בנוגע למערכת החינוך העירונית. כמו כן, ישנם פרסומים בא  
 
 
 

 רה"ע מסכם את הדיון -
מתוך אמונה כי לילדי העיר מוקיר את עבודת הקודש של הצוותים החינוכיים בעיר ומציין כי הנהלת העיר  פועלת 

מגיע את הטוב ביותר ובאמצעות השינויים העתידים הצפויים אשר הושקעו בהם מלאכת מחשבת רבה  ושיתוף של 
 גורמים מקצועיים, המערכת החינוכית בעיר תוביל להישגים רבים ותזנק קדימה.  

 
 
 
 
 
 

                                                    עו"ד שלי ביטון                                           מיכאל וידל                                                                                
 מזכירות העירייה                                           ראש העיר                         

 ויו"ר הועדה                                                                                                     
                                                                                                                                                                                        

 
 
 

 2019רמלה, מאי, 


