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

 מנהלת מח' בתי ספר  -דנה סמדג'ה                                                          סגן רה"ע   -אברהם אילוז  
 מנהלת מח' גני ילדים   -דנה וינוקר    סגן רה"ע   -אברהם דז'ורייב 

   חבר מועצה                                         -אברהים )מינו( אבו לבן
                          חבר מועצה                                -אברהים בדויה

 חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב 
    חברת מועצה -רותם כהן כחלון

 מנהלת אגף החינוך והנוער -אלונה קליימן
 מנהלת ביה"ס יסודי בן צבי -אביבית זיו

 מנהלת תיכון "לילנטל"  -נועה בן יוסף 
 מנהלת מקיף אורט הערבי -רבאב נאסר 

 יועצת רה"ע לענייני חינוך   - אורלי ארביב 
 יו"ר ועד הורים עירוני -נעמי בלס 
 נציגת ציבור   -גילי סבא 

 נציג ציבור  -דוד ברזילי 
 נציגת ציבור  -צילה מסטירוב 

 יו"ר מועצת התלמידים העירונית -אדיר פרץ 
 

 : חסרים
 חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה   -רונן מושייב 
 נציג ציבור  - פאיז מנסור

 סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 
 

 
 נושאים לדיון: 

 
  מר מיכאל וידל, רה"ע ויו"ר הועדה :

 פתיחה : 

 תשפ"א ראש העיר מציג את ההיערכות לפתיחת שנה"ל

 מציגה את הדברים הבאים כדלקמן: קליימן אלונהמנהלת אגף החינוך והנוער, 

 

 והצוותים.שמירה על בריאות התלמידים  -מעל הכל   .1

 ללמידה מיטבית לתלמידי העיר תוך דגש על מתן מענה חברתי ורגשי לילדים. מתן מענה .2

 תקופה שלפני החגים ותקופה שלאחר החגים. -תקופות 2נפריד בין 

התקופה שלפני החגים היא תקופת היערכות. מוסדות החינוך בהיערכות ולמידה של מצב התחלואה ומערכת לימודים דינאמית. 

 בתקופה זו קיימת חשיבות מרובה להדרגתיות וכניסת תלמידים לבתי הספר באופן אחראי ומדוד.  

 דברים: 3כדי להפעיל את מערך הלימודים בבתי הספר נדרשים  

 השעות הורא .א

 כ"א עובדי הוראה .ב

 חללי לימוד .ג
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שעות ביום , כאשר את השכבות  5-ד בפיצול ל-שעות ביום , כיתות ג 5-ב ל-מתווה משרד החינוך התיר חמישה ימי למידה לכיתות א 

ו לא נתנה כל תוספת ממשרד החינוך להגדלת ימי הלימוד או -האלו  )ג+ד( הוא תקצב  בתומכי הוראה ושעות העשרה. לכיתות ה

 יכה בקפסולות.   תמ

 המשמעויות:

 ו-אין אפשרות להפעיל יום חינוך ארוך מאחר והשעות נלקחו עבור תלמידי כיתות ה 

    אחוז מתלמידי בית הספר גורמת למחסור בחללי למידה 80-הכפלה של 

                                                                                              

ר וועד ההורים העירוני, הגב' נעמי  בלס ועם סגנה, מר רמי דוידוב.  "התקיימה ישיבת תיאום של מנהלת אגף החינוך והנוער  עם יו

 בפגישה הוצג בפניהם המתווה והאפשרויות הבאות:

 צם את מספר ניתן לערבב בין תלמידי השכבה ולחלק לקפסולות במקום לחלק כיתות אם , מצב זה יצמ-בעניין חללי למידה

 נעמי ורמי התנגדו לכך. הם דרשו שמירה על פיצול כיתות אם ללא ערבוב. -הקבוצות וישאיר יותר חללי למידה

 בית ספר אחר , השעות ספר מסוים יש יותר שעות הוראה מ אם לבית -דיפרנציאליות ושונות בין בתי הספר בנושא שעות הוראה

 שונות בין בתי הספר?הן פונקציה של מספר התלמידים, האם לאפשר 

כל בתי הספר ילמדו בדיוק את אותן השעות, כך שלא יהיו פערים או הבדלים בין בתי הספר  - נעמי ורמי ביקשו עקרון האחידות 

עומדים  "סהבינקודתיות של בתי ספר גם אם ביכולתם לספק יותר ימי לימוד, אלא אם כן נבטיח כי כל  תכניותעל כן לא יאושרו 

 בכך.

 זה אינו מאפשר תוספת  אירועי למידה עבור תלמידי השכבות השונותמצב 

מתוך כבוד להנהגה העירונית ומאחר והדברים עומדים גם בהלימה לעקרונותיו, כפי שצוינו בהתחלה, שמירה על בריאות 

ראש העיר, יועצת התלמידים והצוותים והדרגתיות, קיבל ראש העיר את הדברים ואלו יושמו במתווה העירוני. יחד עם זאת, 

ראש העיר לענייני חינוך, הגב' אורלי ארביב, אגף החינוך והנוער, הפיקוח של משרד החינוך ומנהלי בתי הספר בוחנים את כלל 

והאם ניתן להוסיף  אירועי למידה לכיתות  13:30 -ב ל-האפשרויות על מנת לבחון האם ניתן להאריך את יום הלמידה בכיתות א

 חלט על עיקרון האחידות ושבכל בתי הספר בעיר ינהגו באופן אחיד. בכל מקרה הו ו.-ה

 

 צהרונים:

טרם פורסם קול קורא ניצנים.  אנו ממתינים לפרסומו ונעדכן עם קבלתו. יחד עם זאת ראש העיר  -גני ילדים טרום וטרום חובה

 שח מהורה, והרשות תסבסד במידת הצורך את היתרה. 300אישר שהגבייה תעמוד על 

 מאחר ובבתי ספר אין יום חינוך ארוך, הפעלת הצהרון כוללת גם הזנה, דבר המייקר את עלות הצהרון.  -י ספרבת

 הודגש כי:

 המורים בעיר הוכשרו ללמידה מרחוק בשיתוף משרד החינוך , רשתות החינוך והעירייה

 הרשות ממשיכה גם בשנת לימודים זו לתמוך בבתי הספר ברכישת חומרי חיטוי וחומרי ניקוי, וכל החומרים 

 הדרושים מסופקים בימים אלו  לקראת פתיחת שנת הלימודים.

 המשקולות הכבדות ביותר בימים אלו הן:

 שמירה על הבריאות

 הדרגתיות

 אחריות

 סבלנות
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 שאלות ותשובות:

 

יח"ל, האם זה קשור לכך שהורידו את הרף בגלל  5-ה במספר התלמידים הניגשים לייה שאל לגבי העליבדואברהים חבר המועצה 

 הקורונה.

, הגב' נעה  לילנטלתיכון השיבה שהנתונים הם של תשע"ט ושאין קשר. גם מנהלת  הגב' רבאב נאסר ,הערבי אורט מקיףמנהלת 

 השיבה על כך.  בן יוסף

 

מנהלת מקיף אורט הערבי, הגב' טרם קיבלו שיבוץ.   עשרות תלמידים של החברה הערבית בדויה מגדיש כי חבר המועצה אברהים

 שטרם הגיעו לעשות רישום כולם שובצו. 8-השיבה לו שזה לא הכון ופרט ל רבאב

 

 

 כתבה: מנהלת אגף החינוך והנוער, אלונה קליימן.

 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                                                                                                                                                       
 ראש העיר                                                                                                

 ויו"ר הועדה                                                                                                                                     
 

  


