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בחדר ישיבות ע"ש אפריאט    - (2021  דצמברב 21)  בתשפ" טבת' יז שלישים שהתקיימה ביו  ועדת חינוךמישיבת  
 ,רמלה.1בספריה העירונית ויצמן 

 
 :משתתפים                    :                                                             נוכחים  

 יהמנכ"ל העירי -רונן עזריה                                  ראש העיר ויו"ר הועדה  -מיכאל וידל  
 מנהלת מח' בתי ספר -סמדג'ה דנה                             מנהלת אגף החינוך והנוער -נועה בן יוסף 

                                               ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה                                                                                            -עו"ד שלי ביטון                                              חבר מועצה  -מיכאל מיכאלוב 
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                          חבר מועצה            -אברהים בדויה 

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

      חברת מועצה                                       -רותם כהן כחלון 
 יו"ר ועד הורים עירוני -נעמי בלס 

 מנהלת מקיף אורט הערבי -רבאב נאסר 
 נציג ציבור -פאיז מנסור 
 נציג ציבור  -ג'קי אזולאי 

  
 : חסרים

 סגן רה"ע                                                   -אברהם דז'ורייב 
 חבר מועצה   -רונן מושייב 

 חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 
 נציגת ציבור -זינה יסקוב 

                                               חברת מועצה   -אורלי ארביב  
 תלמידים עירוניתיו"ר מועצת  -אדיר פרץ 

 מנהלת ביה"ס יסודי בן צבי -אביבית זיו
 נציגת ציבור  -צילה מסטירוב 

  נציג ציבור  -דוד ברזילי 
 נציגת ציבור   -גילי סבא 

 
 ושאים לדיון: נ
 הטמעת תכנית מצוינות עירונית. 

 
  יכאל וידל , רה"ע ויו"ר הועדה : מ

 עדכוני רה"ע : 

 השנתית של גלובס וציין את תנופת הפיתוח של העיר בכל התחומים והדגיש מציין כי השתתף בוועדת העסקים .1

 את השיא בעליית אחוזי הזכאות לבגרות.  

מעבר להולכי רגל, ניתנה הוראה  -רונה רמון  מציין כי הנושא טופל , בית ספר -גן דו רה מי  -הצפות בגני הילדים  .2

 לתת אפשרות להוציא את הילדים משני הצדדים. 

, רמלה למטרופולין תרבות ופנאיכחלק  מהחזון להפוך את  -" חיזו בטטה " (  -תיאטרון רמלה ) הצגה ראשונה   .3

 ו את תיאטרון רמלה אשר מביא לידי ביטוי את הייחודיות, הרב תרבותיות והיצירתיות הקיימת בעיר. הקמנ

 

  הצגת מצגת  יוסף, מנהלת אגף החינוך והנוער :נועה בן 

  ל כמושפע באופן משמעותי מהמציאות המשתנה הבאה לידי ביטוי בהשפעת מגמות גלובליות ומקומיות בהחינוך

 תחומי החיים. 

 תחות והצלחה. פאגף החינוך והנוער רואה את העיר רמלה כעיר מדברת חינוך כתשתית לצמיחה הת 
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  יצירת פלטפורמה ערכית ולימודית יציבה לכל תלמיד המאפשרת לו הגשמת חלום  -מטרה לשנים הקרובות

 ותמונת עתיד. 

 

 -התמונה החינוכית לשנת תש"פ מציגה את 

 ניתן לראות צמצום בין העיר רמלה לבין הממוצע הארצי. 

 מציינת כי כבר ניתן לראות שבטווח הרחוק , תהא עלייה משמעותית נוספת. 

לאור העובדה כי נושא זה צירך חיזקו משמעותי, נעשו צעדים משמעותיים: רכזת מצוינות עירונית   -בגרות בהצטיינות 

 והכנת תכנית מצוינות כלל עירונית : 

הכנת תכנית מצוינות עירונית, הכנת תכנית מצוינות בית ספרית : מיפוי, הקמת   -פדגוגיה תומכת מצוינות  .1

 גיות למידה, חוסן נפשי, בניית תמונת עתיד. נבחרת מצוינות, אסטרט

סיורים לימודיים במוסדות אקדמאיים, הכנת פרויקטים בליווי מוסדות   -חשיפה לאקדמיה ולתעשייה   .2

בתי  3אקדמאיים ומכוני מחקר, שילוב אקדמיה בתיכון, אימוץ בתי ספר ע"י התעשייה ) חברת " אדמה" אימצה 

סינא, אורט מקיף עירוני והטמיעה תכניות הוליסטיות תומכות למידה על חשבון ספר ברמלה :  בן גוריון , אבן 

  החברה (,  מפגש עם דמויות מעוררות השראה. 

מגשימים וסטארטק,  -בית ספר למחוננים והדרך החדשה, תכנית סייבר  -תכניות הוליסטיות תומכות למידה  .3

 , מרכז למצוינות לימודית, חינוך לפסגות, תחרויות עירוניות. מדעניות העתיד, תעשיידע

  'יב' .  –תכנית המצוינות מיועדת לכתות יא 

 

 סבב משתתפים : 

 

   , חברת מועצה : רותם כהן כחלון 

   בפני תלמידי בית ספר לילנטל ולספר את סיפורה האישי   משתפת את המשתתפים כי הגיעה להרצות

 לקבלת תעודת בגרות בהצטיינות ( .  תלמידים שנבחרו לאחר מיפוי והם בעלי פוטנציאל  -) " נבחרת "  

 מציינת כי מאד חשוב להעלות את הנתונים בכל הקשור לכניסה לאקדמיה ולא " להסתפק" בתעודת בגרות. 

 ת נוער, התנדבות(. כמו כן , חשוב להשקיע בפעילויות חינוכיות לא פורמאליות על מנת לקדם מוביליות חברתית )תנועו

 

 חבר מועצה :  -אברהים מינו אבו לבן  

 מציין כי יש הכוונה אקדמית בחלק מבתי הספר, מרכז קשתות, קמפוס נבון וכו'. 

 

  מיכאל וידל , רה"ע ויו"ר הועדה :  

תיק החינוך הוא תיק חשוב מאד , אין ספק שהחינוך הוא בראש סדר העדיפות ואנו משקיעים משאבים רבים להצלחת 

 ילדי וילדות העיר. 

 מכלל התקציב העירוני , השנה ישנה עלייה גדולה בהשקעה בכל תלמיד.  35%מציין כי החינוך מהווה  
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 רונן עזריה , מנכ"ל העירייה: 

 (. מלגות  157לסטודנטים תושבי העיר )  בכמות המלגות המוענקותישנה הגדלה  מציין כי 

 

 חבר מועצה :  -מיכאל מיכאלוב 

  מצטיינים יש בעיר? שואל כמה 

 

 מצטיינים והמגמה היא להעלות באופן משמעותי את הנתון הזה.  42 -נועה בן יוסף משיבה כי בשנת תשפ"א יש כ

 

 של הילדים ?  ריתמה מצב יכולת הקריאה והעב 

 

 נועה בן יוסף מציינת כי יש תכניות רבות העוסקות בתחום הזה. 

 

 רותם כהן כחלון, חברת המועצה: 

  בבתי הספר היסודיים ? תכנית מצוינות שואלת האם קיימת 

 . מצוינות בבתי הספר היסודי כמו חינוך לפסגות, מחוננים, הדרך החדשה וכו' נועה בן יוסף מציינת כי יש תכניות

 מנהלת מח' בתי ספר: ,דנה סמדג'ה 

ת הספר להוסיף תכנים מוסיפה כי כיום יש תכנית " גפן" המאפשרת גמישות פדגוגית כלומא , ניתנת אפשרות למנהל/ת בי

 לימודיים במטרה לצמצם פערים רגשיים ולימודיים. 

 לכל בית ספר על מנת ליתן מענה מיטבי. מיפוי ערכנו 

 

 חבר מועצה : ,אברהים מינו אבו לבן  

 וההשקעה, בהחלט רואים את המהפיכה בחינוך. העבודה מודה לאגף החינוך ולנועה בן יוסף על 

מלש"ח , שואל האם העירייה תשתתף במצ'ינג גם בבתי הספר של  1 -מציין כי במסכרת תכנית לערים מעורבות אושר כ

 המוכש"ר ? 

 נועה בן יוסף מציינת כי טרם התקבל תקציב זה, לכשיתקבל יהיה דיון בו יבחן הנושא. 

 

 נעמי בלס, יו"ר ועד ההורים :

 חטיבה העליונה?ינות של  הרכז מצולממיועד רק  מלש"ח  1 -כהאם התקציב של 

 משיבה שכן, כרגע ההתמקדות בחטיבה העליונה.  נועה בן יוסף
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 נעמי בלס, יו"ר ועד ההורים :

 מציינת כי קיבלה פניות רבות מהורים בכל הנוגע לגני הילדים .  

 באופן מרוכז לטיפול של אגף החינוך .ראש העיר מבקש להעביר את כל השאלות 

 

 סיכום :  -"ע ויו"ר הועדה רה

 מציין לשבח את עבודת אגף החינוך והנוער. 

דגיש כי ניכרת מגמת שינוי וחלק מרכזי מהתכנית האסטרטגית עוסק בחינוך כאשר המטרה המרכזית לשפר את מ

לתכנן את מערכת החינוך בהתאמה לצרכים עתידיים, תוך היענות לצרכים ולטעמים של הקהילות ההישגיים הלימודיים, 

 ברמלה. 

 

 

 

 
                                                    מיכאל וידל                                                             עו"ד שלי ביטון                                                                     

 ראש העיר                                      ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה         
 רה"ע                                              ויו"ר הועדה ויועצת מקצועית ל                     

 
 
 

  

 

 

 


