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בספריה העירונית ע"ש בלפר,    - (2021 ביולי 07)    ם רביעי כז' תמוז תשפ"א שהתקיימה ביו  ועדת חינוךמישיבת  
 רמלה.  1רחוב ויצמן 

 
 

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

 מנהלת מח' גני ילדים   -דנה וינוקור                                                 סגן רה"ע  -אברהם דז'ורייב 
 מנהלת מח' בתי ספר  -דנה סמדג'ה                                    חבר מועצה -אברהים )מינו( אבו לבן

 ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -"ד שלי ביטון עו               חבר מועצה                                 -אברהים בדויה 
 חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב 
 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון 

                            מנהלת אגף החינוך והנוער -נועה בן יוסף 
 מנהלת מקיף אורט הערבי -רבאב נאסר 

 יועצת רה"ע לענייני חינוך   -אורלי ארביב  
 יו"ר ועד הורים עירוני ס.  -רמי דוידוב 
 יו"ר מועצת תלמידים עירונית   -אדיר פרץ  

 דוברת מועצת התלמידים העירונית  -סאלי מוברק 
 נציג ציבור  -פאיז מנסור 

 נציגת ציבור   -גילי סבא 
 

 : חסרים
 חבר מועצה   -רונן מושייב 

 חבר מועצה   -עו"ד מוסא סאבא 
 ביה"ס יסודי בן צבימנהלת  -אביבית זיו

 נציגת ציבור -זינה יסקוב 
 נציגת ציבור  -צילה מסטירוב 

  נציג ציבור  -דוד ברזילי 
 

 
 
 ושאים לדיון: נ

 
 היערכות לשנת הלימודים תשפ"ב . 

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

 מודה לנוכחים על ההשתתפות בוועדה. 

 -סקירה  

 רמלה עיר ירוקה ) יש להקפיד על אכיפה לצד הסברה (.  -קורונה 

 מקיימים הערכות מצב בנושא הקורונה. 

 ( 16:00-22:00( יתקיים בע"ה מתחם חיסונים לנוער  בבן  צבי ) שעות 8.7.21יום ה' ) 

 מחירים מסובסדים ע"י הרשות.   -קייטנות קיץ 

 מנהלים לבתי ספר.   -מכרזים 

 

 פעילות בתי ספר וקייטנות של החופש הגדול. הצגת   -סרטון  הקרנת 

 פעילויות העשרה גם בתחום איכות הסביבה , ספורט , מדע , חוגים, תיאטרון ואומנות. 
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 נועה בן יוסף, מנהלת אגף החינוך והנוער : 

 ערכי.  –היערכות לשנת הלימודים הינה הן בתחום הבינוי , תפעול ולוגיסטיקה והן בתחום פדגוגי 

 להלן תמצית היערכות אגף החינוך : 

 גני חנ"מ (.  8חנ"מ,  1גני ילדים,  6  -גני ילדים נוספים ) נאות שמיר  15גני ילדים, נפתחו  180

 פתיחת בית ספר יסודי חדש בנאות שמיר ע"ש רונה רמון.  –בתי ספר  45

 גמישות ניהולית.  - -כספי משרד החינוך והזנה 

 יום היערכות לסייעות 

 יום היערכות מזכירות ומלוות. 

 מעיר מעורבת לעיר משותפת.  –יום היערכות למנהלי בתי ספר 

 אמנה רשותית

 תכנית עבודה שנתית

 ינוי רכז (. ) מתכנית מצוינות עירונית 

מלש"ח ) בטיחות, בינוי, ביוב, שירותים, איטום, הצללות, דלתות  5.3שיפוצי קיץ עומדים השנה על  –שיפוצי קיץ, קולות קוראים 

ארגזי חול , סינון חול, מתקן משולה ובלות חול, הצטיידות גני ילדים וכתות בבתי  –וחלונות, מטבחים, דשא סינטטי, גני ילדים 

 הספר. 

 

 וינוקור , מנהלת מח' גני ילדים :  דנה

 טלפוני,  פרונטלי ומקוון.   -הוגשו ערעורים להעברות בין גנים, נין מענה מקסימלי ומיטבי לכל פניה 

 

 סבב משתתפים : 

 

 , נציגת ציבור : גילי סבא 

 מבקשת להציג בועדה גם את הנושא של ילדים עם צרכים מיוחדים.  

 רה"ע מבקש להציג את הנושא בתכנית השנתית ובוועדת חינוך הבאה. 

 

   , חברת מועצה : רותם כהן כחלון 

יש לתת דגש על נושא המענה הטלפוני במחלקת גני ילדים, יש להתייחס לכל נושא עידוד  גיוס לתנועות הנוער ושילוב מיטבי לצה"ל , 

חשוב לקיים   -אלכוהול, קטטות, נסיעה פרועה בטרקטורונים ואופניים חשמליים ( לקראת החופש הגדול ) שוטטות בני נוער, סמים , 

 הסברה רחבת היקף ולמנוע תופעות אילו. 

 

 נציג ציבור  : -פאיז מנסור  

 שואל האם יש מענה של מסגרות חינוך מיוחד בסקטור הערבי ?  

 ע"פ חוק , מגיע חט סל מותאם לגן ולכיתה. נועה בן יוסף משיבה כי כל ילד עם זכאות לחינוך מיוחד עובר ועדה 

 יש מנעד רחב של בעיות המוגדרות תחת חינוך מיוחד, לעתים המענה בתוך העיר ולעתים מחוץ לעיר. 
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 ועד ההורים העירוני :  יו"ר, ס. רמי דודידוב 

 חשוב לרסס ולהדביר א גני הילדים לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"ב. 

 רה"ע משיב כי יש ניידות סיור ברחבי העיר ושמירה קבועה הינה רק בבתי הספר .   -לגבי שמירה ואבטחה בגני הילדים 

 יש חוסר בגני הילדים לגבי ציוד מתכלה ) דפים, בריסטול , צבעים וכו' (. 

 

 בר מועצה : מיכאל מיכאלוב , ח

 באופן כללי ובפרט בתקופת הקורונה שהלימודים בקפסולות. יש צורך בהפעלת בית ספר רמלה לוד 

 התקציבים שניתנים לשיפוץ בתי הספר ברחבי העיר הינם בסכומים יפים אך בתחילת שנת הלימודים דבר זה לא ראה בפועל. 

 החרדי ולמגזר הערבי אך לזרם הכללי אין קריטריונים, דבר המקשה לגבי לימודים מחוץ לעיר רמלה , יש קריטריונים רק לזרם 

 יוהנה ז'בוטינסקי (.  –על מתן מענה להורים שרוצים שילדיהם ילמדו מחוץ לעיר ) לדוגמא 

 

 , סגן רה"ע : אברהם דז'ורייב 

 ורה של קודמות , יש מגמה ברן באגף החינוך הנוער, יש הפקת לקחים משנים לשבח את תקופת הרישום והמענה הניתמציין 

 בים בעיניים". " להסתכל לתוש

 

 בדויה , חבר מועצה : אברהים 

 חשוב לפתח תכניות העשרה גם לפעילות גופנית בבתי הספר.  

 

 , יו"ר מועצת תלמידים עירונית : אדיר פרץ

 מרגישים את נוכחות מערכת החינוך העירונית בבתי הספר , יש שיתוף פעולה וזה משמח מאד.  

 

 סיכום :  -"ע ויו"ר הועדה רה

 במרץ לשם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב  ללא תקלות בעזרת ה' . מדגיש כי הנהלת העיר פועלת 

פתרונות וחשיבה יצירתית מחוץ לקופסא, לרגל תחילת שנת הלימודים תשפ"א הייתה לא פשוטה לאור הקורונה וחייבה אותנו ל

 השנה נקיים הערכות מצב בנושא הזה. 

 המערכת העירונית כל שנה מפיקה לקחים ועושה את המיטב למען תלמידי ותלמידות העיר. 

לגורמים המקצועיים  חברי המועצה  ונציגי הציבור בעיקר , במידה ויש פניות בנושא חינוך , נא להעביר -אני מבקש מכל הנוכחים 

 ברשות על מנת שנוכל לטפל בנושאים. 

 

 

 
                                                      עו"ד שלי ביטון                                                  מיכאל וידל                                                                            

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

  

 

 

 


