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  ZOOMבאמצעות אפליקציית    - (2020דצמבר  23)   רביעי ח' טבת תשפ"א שהתקיימה ביום   ועדת חינוךמישיבת  
 

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

 גני ילדיםמנהלת מח'   -וינוקור דנה                                                  סגן רה"ע   -אברהם דז'ורייב 
 נציגת ציבור  -זינה יסקוב                                      חבר מועצה  -אברהים )מינו( אבו לבן

 יו"ר צמי"ד  -חבר מועצה                                          איילה שבו   -עו"ד רונן רוטשטיין 
 ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה  -חבר מועצה                                            עו"ד שלי ביטון   -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה                                                         -אברהים בדויה
 חברת מועצה -רותם כהן כחלון

 החינוך והנוערמנהלת אגף  -נועה בן יוסף 
 מנהלת ביה"ס יסודי בן צבי -אביבית זיו

 מנהלת מקיף אורט הערבי -רבאב נאסר 
 יועצת רה"ע לענייני חינוך   -אורלי ארביב  

 יו"ר ועד הורים עירוני -נעמי בלס 
 יו"ר מועצת התלמידים העירונית -אדיר פרץ 

 נציג ציבור  -פאיז מנסור 
 נציגת ציבור   -גילי סבא 

 נציג ציבור  -זילי דוד בר
 נציגת ציבור  -צילה מסטירוב 

 
 

 : חסרים
 סגן רה"ע  -אברהם אילוז  

 חבר מועצה   -רונן מושייב 
 חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב 

 מנהלת מח' בתי ספר  -דנה סמדג'ה 
 

 ושאים לדיון: נ
 
 בן יוסף. הגב' נועה   -הצגת מנהלת אגף החינוך שנבחרה  .1
 מערכת החינוך העירונית .  -חזון .2
 

 
  מר  מיכאל וידל , רה"ע ויו"ר הועדה : 

 מודה לנוכחים על ההשתתפות בוועדה. 

 מנהלת אגף החינוך.  -לתפקיד   פה אחדמברך את גב' נועה בן יוסף על בחירתה בוועדה לעובדים בכירים 

 החינוך הוא בראש סדר העדיפות שלי ואני סמוך ובטוח כי מדובר במינוי ראוי בהחלט, מאחל לנועה בהצלחה רבה. 

 

  גב' נועה בן יוסף, מנהלת אגף החינוך  : 

 שמחה על הזכות להוביל יחד עם רה"ע והצוותים המקצועיים את מערכת החינוך העירונית. 

בגרות ואקלים גבוהים  תונינחוללנו שינוי והגענו ל , "אורט לילינטל"עם הצוות החינוכי של שנים אני עובדת בעיר וביחד  6 -מזה כ 

 . , עכשיו נחולל ביחד שינוי עירונימאוד

 מערכת החינוך מתוך שליחותשעשיתי הסבה לאני בוגרת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, , במקור בוגרים 3 - אמא ל תמצית : 

  ואהבה גדולה לעשייה החינוכית. 

 ביצעתי תפקידים שונים ומגוונים במערכת החינוך: מחנכת כיתה, רכזת כיתות מופ"ת, הקמתי את המגמה המדעית הנדסית

 במשרד החינוך ורשת אורט, סגנית מנהל, מנהלת חטיבה עליונה ומנהלת בית ספר לנוער בסיכון.  
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 רבות המסייעות לי לראות כל ילד כעולם בפני עצמו ולתפור לו  תמיומנויולי  האוכלוסיות העניקהנגיעה במגוון רחב של 

 .חליפה להצלחה

  ,חשוב לי להדגיש כי הילדים שלנו לא פחות חכמים ומוצלחים מילדים בכל עיר אחרת היה בראש ובראשונה,כשהגעתי לעיר רמלה, 

 ההצלחה!וזו התפיסה הבסיסית שאתה נצעד כולנו לעבר 

  

 ( :  1הצגת מצגת  ) נספח מס' 

  עיר מדברת חינוך כתשתית לשותפות, צמיחה והצלחה.   -חזון 

  הקמת צוותי  , מידע, לנתח נתוניםתהליך זה מצריך כל העת ללמוד , להתפתח , לאסוף   -חינוך הוא תהליך של למידה

 משימה, בחינת נקודות לשימור ושיפור. 

  על מנת להצליח במשימה החשובה הזו, אני חייבת שותפים לדרך.  -שותפות 

 מעגלי שיח : הקמת מנהיגות עירונית, הנהגת הורים, שיח פתוח עם הורים, שולחנות עגולים, אני מאמינה ביצירת 

 קהילת אנשי חינוך פורצי דרך. 

 

 

 באשר לתכנית עבודה, אני שוקדת על איסוף וניתוח נתונים לשם הכנת תכנית עבודה סודרה. 

  יעדים מדידים.חשוב לי שהתכנית תציב 

 

  אברהים ) מינו ( אבו לבן , חבר מועצה   : 

 אין ספק שמדובר במינוי ראוי בהחלט, מאחל לנועה בהצלחה רבה. 

 

  , חבר מועצה   :  עו"ד מוסא סאבא

 שמח על בחירתה של נועה למנהלת אגף החינוך, מאחל בהצלחה. 

 

  נעמי בלס, יו"ר ועד הורים עירוני  : 

 יש לי הכרות מוקדמת עם נועה , מאחלת בהצלחה רבה. 

 מדגישה כי חשוב לטפח את מעגלי השיח ובייחוד עם ההורים. 

 

 : אברהים בדויה , חבר מועצה 

 מאחל לנועה בן יוסף בהצלחה רבה. 

 . מגזר נשירה ב דגש עלו יש לשים לב  -נשירה 

 חשוב לקיים תגבורים במקצועות השונים, דבר אשר יסייע בהעלאת הישגי הילדים. 

 אין לתושבים מענה באגף החינוך.  -רישום למסגרות לימודיות 

 רה"ע מדגיש כי לאור מגפת הקורונה הרישום הוא מקוון, אין קבלת קהל. 

 תופעת האלימות הולכת וגוברת, יש לטפל בצורה יסודית.   -אלימות במגזר הערבי  
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 :  רבאב נאסר, מנהלת מקיף אורט הערבי

 מדגישה כי גם בתקופת הקורונה, בתי הספר לא סגרו את שעריהם ומתקיימים תגבורים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

 

 פאיז מנסור , נציג ציבור :

 מברך את נועה עם כניסתה לתפקיד, הצלחתך היא הצלחת העיר כולה. 

 שמח על הבחירה המצוינת. 

 חשוב שתהיה שקיפות מלאה באשר להצגת הנתונים של התמונה החינוכית בעיר. 

 

 : רותם כהן כחלון , חברת מועצה 

 מצטרפת לברכות לנועה בן יוסף ומאחלת בהצלחה רבה. 

 זוגות צעירים מגיעים ואף עוזבים מקום מגורים בגלל חינוך.  -כמי שנולדה בעיר, הסיפור של החינוך הוא מהותי 

 חייבת לציין כי נתקלתי בחוסר שקיפות במחלקות מסוימות באגף החינוך. 

 בה בני הנוער סובלים מחוסר מעש ויש שוטטות רבה, חייב לשמור איתם באשר לתקופת הקורונה , מדובר בתקופה מורכבת

 על קשר ולחזק אותם בתקופה הזו.  

 אין מספיק מענים חינוכיים לאוכלוסייה הדתית בעיר. 

 

,  ביה"ס אית"ן -ה דתית יילמשל אוכלוס האוכלוסיות בעיר )משיב כי החינוך הוא נר לרגליו וכן חשוב לו לתת מענה לכלל  רה"ע

  כתות, הסתיים שלב התכנון (. 12 -אולפנה לבנות וישיבות, ביה"ס בן ציון נתניהו

 

 : איילה שבו , יו"ר צמי"ד 

 ערב טוב לכולם, בהצלחה רבה לנועה. 

 מבקשת להציב את נושא החינוך המיוחד בראש סדר העדיפויות. 

 

 גילי סבא , נציגת ציבור : 

 ברכות לנועה, חיכינו לך . 

 אנחנו פה כדי לעזור לך להצליח, החינוך המיוחד קרוב ללב שלי. 

 " לא בדיוק כמוני אבל מה זה משנה " (.  -להכניס מודעות, הרצאות על שוויון ) יש ספר ילדים   -לגבי החינוך הרגיל 

 

 ויקריאכי לאחר הקורונה ימשיך במסורת של הקראת סיפורים בגני הילדים מקבל את הצעתה של גיל סבא בחיוב ומציין  רה"ע

 את הספר לשם העלאת המודעות.  

 

 אורלי ארביב , יועצת רה"ע לענייני חינוך : 

 מברכת את נועה בן יוסף לרגל בחירתה לתפקיד. 

 שמחה על כך שמערכת החינוך העירונית ורה"ע משקיעים מאמצים רבים להצלחת ילדי העיר. 
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 סיכום :  -מר  מיכאל וידל , רה"ע ויו"ר הועדה 

 מקדמים תכנית אסטרטגית לקידום המצוינות בעיר. אנו 

 העיר חשוב לעבוד בהתאם לתכנית עבודה סדורה, להתייעל ולהשתפר כל העת, אני מאמין בצוותים החינוכיים ובילדי 

 ובטוח שביחד נראה תוצאות . 

 

 

 

 

 

 
                                                      עו"ד שלי ביטון                                                  מיכאל וידל                                                                            

 ראש העיר ויו"ר הועדה                            ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה         
 
 
 
 
 

  

 

 

 


