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אמצעות אפליקציית ב   - (2021 באוגוסט  29) ראשון כא' אלול תשפ"א  ם רביעי שהתקיימה ביו  ועדת חינוךמישיבת  
ZOOM . 

 
 

 :משתתפים                   :                                                             נוכחים  
 סגן רה"ע -מאור אשש                                 ראש העיר ויו"ר הועדה  -מיכאל וידל   
 (16:50יה )מנכ"ל העירי -רונן עזריה סגן רה"ע                                                  -אברהם דז'ורייב  

 מנהלת מח' חינוך מיוחד  -שרון עמית                                               חברת מועצה   -אורלי ארביב  
 מנהלת מח' גני ילדים   -דנה וינוקור                                              חבר מועצה  –מיכאל מיכאלוב 

 מנהלת מח' בתי ספר  -דנה סמדג'ה                        (16:50) חבר מועצה -)מינו( אבו לבן אברהים
 דוברות העירייה   -גולן ג'מבר                  חבר מועצה                                 -אברהים בדויה 

 ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון       חברת מועצה                                     –רותם כהן כחלון  
                            מנהלת אגף החינוך והנוער -נועה בן יוסף 

 יו"ר ועד הורים עירוני -נעמי בלס 
 מנהלת ביה"ס יסודי בן צבי -אביבית זיו
 יו"ר מועצת תלמידים עירונית   -אדיר פרץ  

 נציגת ציבור  - צילה מסטירוב
  נציג ציבור  -דוד ברזילי 

 נציגת ציבור   -גילי סבא 
 
  

 : חסרים
 חבר מועצה   -רונן מושייב 

 חבר מועצה   -עו"ד מוסא סאבא 
 נציגת ציבור -זינה יסקוב 
 נציג ציבור  -פאיז מנסור 
 מנהלת מקיף אורט הערבי -רבאב נאסר 

 
 ושאים לדיון: נ

 
 הלימודים  תשפ"ב.תווה פתיחת שנת מ .א
 חינוך מיוחד. .ב
 מתווה כספי גני הילדים.  .ג

 
 

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

 עדכונים : 

 לצוות החינוכי ולצוותי האחזקה על הכנת מוסדות החינוך לשנת הלימודים תשפ"ב  באופן מיטבי. מודה  .א

  מלש"ח בשיפוצי קיץ.  4 -השנה הושקעו כ     

 ממשיכים בהתקנת דשא סינטטי ומשטחי גומי בגני הילדים.                     

 סנטה, עמל רב תחומי, אורתודוקסי.  -גאה לעדכן כי ארבעה בתי ספר קיבלו פרס ארצי : לילנטל, טרה .ב

 הקמת תלמוד תורה , מדובר בהישג חסר תקדים.  .ג

 שנתי , פרט לחברה הערבית. -היערכות לפתיחת בתי ספר שש .ד

 היערכות חלוקה בהתאם למתווה הארצי.  –חיסונים /בדיקות  .ה

 חיים ביחד מכבדים אחד את השני. יישום תכנית "  .ו
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 נועה בן יוסף, מנהלת אגף החינוך והנוער : 

 שכבות הגנה :  5מודל  –מציגה את המתווה הארצי  .1

  הופסק. -  12-3במוקדים ברשויות מקומיות לגילוי פטורי בידוד בגילי  ולוגיותרמבצע בדיקות ס .א

 בדיקת אנטיגן לפני פתיחת שנת הלימודים תבוצע ע"י ההורים לגילוי תחלואה מניעת הדבקה ובידודים.  .ב

 צמצום אובדן ימי לימוד , תלמידים שאינם מאומתים.  -מודל הכיתה הירוקה   .ג

 ואה ברשויות בהן ישש תחלואה. מגן חינוך בבית הספר לבידוד תחל .ד

 אורחות חיים בבית הספר.  .ה

 

 מדגישה כי ע"פ הנחיות משרד החינוך, אין למנוע כניסת תלמיד המגיע למוסד חינוכי ללא תוצאת בדיקת אנטיגן. 

 

 חינוך מיוחד:  .2

 גני עיכוב.  17גני תקשורת,  20 -חדשים ( 9גנים )  37

 כתות לקויות למידה.  29כתות התנהגותי רגשי,  6 , תכתות תקשור 16 –חדשות (  4כיתות )  51

 תלמידים.  58תלמידים, אלסביל  65 –תלמידים, מגשימים  110 –תלמידים, סיני  105 –בתי ספר : יובלים 

 

 מתווה כספי גני הילדים :  .3

   ייגבו ע"י הרשות , יסופקו מוצרי מזון מספק העירייה אשר יבצע לגני הילדים חלוקה פעמיים   -כספי הזנת בוקר

 בשבוע, לפי בחירת הגננת. 

  ע"י הטענת הכרטיסים הנטענים. בשנת תפ"ב הכרטיסים ייטענו בהתאם  15.8.2021 -עברו ב -כספי משרד החינוך

 ד החינוך. לתכנית עבודה ובהלימה לתקציבי משר

  נשלחה אגרת ובה מתווה מדויק אודות ההתנהלות עם כספי משרד החינוך, חומרי ניקיון והזנת בוקר.  –אגרת לגננות 

 

 סבב משתתפים : 

 

   , חברת מועצה : רותם כהן כחלון 

 הורים לרגל פתיחת שנת הלימודים אין מידע ומענה בגני טרום חובה וחובה.  מציינת כי בנוגע לאסיפות -אסיפת הורים 

 באשר לאסיפות הורים, מנהלת אגף החינוך מציינת כי כל גננת קיבלה מתווה של משרד החינוך והיא מחויבת לפעול פיו. 

 סבב טלפונים . מנהלת מח' גני ילדים, דנה וינוקור מציינת כי הגננות טרם יצרו קשר עם כל ההורים והן ב

 האם הגננות יכולות לקנות מזון בכל מקום ? מנהלת אגף החינוך , נועה בן יוסף מציינת כי נערך הליך מכרזי ויש להתקשר  -הזנה 

 רק עם ספק העירייה  ) " שוק העיר "(.  

נועה בן יוסף מציינת כי המתנ"ס  מציינת כי קיבלה פניות רבות בנוגע לאי החזרים כספיים,  מנהלת אגף החינוך , -תכנית ניצנים 

 מטפל בהחזר הכספי ובמידה וישנה בעיה ספציפית , יש להעביר פניה והיא תטופל באופן אישי. 
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 חבר מועצה :  -מיכאל מיכאלוב 

 מציין כי מערכת החינוך בידיים טובות ומאחל בהצלחה לתלמידי ותלמידות העיר. 

 

 נציגת ציבור :  -צילה מסטירוב 

 מציינת כי מתווה פתיחת שנת הלימודים למוכשר, חרדי , ממ"ד , ממ"ח וגם לחינוך הערבי. 

 

 נציגת ציבור :  -גילי סבא 

 המיוחד הוא חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך העירונית .  מברכת על כך שראש העיר מוביל מדיניות בה החינוך

 רפואיים.  -ישנה בעיה מוכרת בדבר גיוס צוותים פרא

 

 עלה לדיון בכנסת.  ברמה הארצית , הנושא שרון עמית , מנהלת מח' חינוך מיוחד מציינת כי מדובר בבעיה מוכרת

 

 סיכום :  -"ע ויו"ר הועדה רה

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

מציין כי החינוך הוא בראש סדר העדיפויות , בקרוב יפורסמו נתוני אחוזי הזכאות לבגרות ואני צופה בעזרת ה' שנראה מגמת עלייה 

 משמעותית משנים קודמות. 

כל המאמצים הדרושים למתן מענה  יעיל ואיכותי אשר יסייע  בכל הקשור לחינוך המיוחד בעיר , יש לי רגישות לנושא ואעשה את

 להצלחת הילדים.  

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

  

 

 

 


