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אפריאט רחוב  ש"ע ישיבות  בחדר   - (2022 באוגוסט  16)  אב תשפ"ב י"ט  שלישים שהתקיימה ביו  ועדת חינוךמישיבת  
  .ZOOMאמצעות אפליקציית בו,  1ויצמן 

 
 
 :משתתפים                        :                                                             נוכחים  

 סגן רה"ע -מאור אשש                                      ראש העיר ויו"ר הועדה  -מיכאל וידל  
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה     סגן רה"ע                                                  -אברהם דז'ורייב 

 מנהלת אגף שירות     -דנה וינוקור                                          )זום( חברת מועצה  -אורלי ארביב  
 מנהלת מח' גני ילדים                                                       -דנה סמדג'ה                                                 חבר מועצה  –מיכאל מיכאלוב 

  עוזר ראש העיר                                       -רון חסיד                                    חבר מועצה     -אברהים )מינו( אבו לבן
                                           )זום( חברת מועצה –רותם כהן כחלון 

      מנהלת אגף החינוך והנוער                       -נועה בן יוסף 
 )זום( יו"ר ועד הורים עירוני -נעמי בלס 

 יו"ר מועצת תלמידים עירונית   -אדיר פרץ  
 )זום( נציגת ציבור  -צילה מסטירוב 

 נציגת ציבור   -גילי סבא 
 נציג ציבור -ג'קי אזולאי

 נציג ציבור -שלומי אוחנה
 נציג ציבור -פאיז מנסור

 
  

 : חסרים
 חבר מועצה   -רונן מושייב 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין
 חבר מועצה   -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה -עמאר אבו גאנם
 מנהלת מקיף אורט הערבי -רבאב נאסר 

 מנהלת בי"ס יסודי בן צבי -אביבית זיו
 

 
 ושאים לדיון: נ

 
 פותחים את שנת הלימודים תשפ"ג

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

 עדכונים : 

 באופן מיטבי.  וסדות החינוך לשנת הלימודים תשפ"גלצוות החינוכי ולצוותי האחזקה על הכנת ממודה 

אצל מנהלת מחוז מרכז , ורדה אופיר, אני רוצה לציין שורדה שיבחה את הניהול והעשייה החינוכית בעיר שלנו. התקיימה ישיבה                    

 ,ם הקיימים בעיר וזאת"בנוסף, השגנו הישג חסר תקדים בשנת הלימודים תשפ"ד, אנחנו סוגרים את אחד מתוך ארבעת המחטי

ב. התלמידים המתקשים ביותר, יקבלו מעטפת לימודים "ך עד כיתה ימתוך תפיסה שתלמיד המתחיל כיתה ז' בקריית חינוך ימשי

 ם הקיימים בעיר. באמצעות כך, אנו מגדילים את כמות התלמידים שיקבלו תעודת בגרות ומכוונים מעלה להצלחה."באחד המחטי

 

 נועה בן יוסף, מנהלת אגף החינוך והנוער : 

 ציגה נתונים עדכניים של פתיחת שנת הלימודיםמ

 מוסדות חינוך: .1

שנתית. איחוד חטיבת הביניים עידנים  6נטל לקריית חינוך יאיחדנו את חטיבת הביניים נווה יונתן עם תיכון אורט ליל -בתי ספר 4

 ם.בשלבי איחוד אחרונינמצא מל רב תחומי עם תיכון ע

 גני ילדים. 178
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 חינוך מיוחד:  .2

 גני עיכוב.  19גני תקשורת,  22 -חדשים ( 4גנים )  41

 כתות לקויות למידה.  32כתות התנהגותי רגשי,  5כתות תקשורת,   21 –חדשות (  9כיתות )  58

 תלמידים.  65תלמידים, אלסביל  70 –תלמידים, מגשימים  110 –תלמידים, סיני  105 –בתי ספר : יובלים 

 מנהלים חדשים: .3

בית ספר "יצחק שמיר", חטיבת הביניים "נווה יונתן", בית ספר "רונה בית ספר "מרים פרץ",  -מנהלי בית ספר חדשים 8הגיעו 

 רמון", בית ספר "תפארת שלמה", בית ספר "בן צבי", בית ספר "שרת", בית ספר "בר אילן".

לגייס לעיר שלנו את כדי חשוב לציין שכידוע לכולם אנו בתקופה מורכבת בעניין גיוס מורים למערכת החינוך, עשינו מאמץ רב 

 המיטב.

 דגשים לשנת תשפ"ג: .4

הועבר  וניהולית, כספי משרד החינוך מגיע בכרטיס נטען המאפשר גמישות כלכלית₪ ,  75ל₪  80סכום הזנת בוקר ירד מ -גני ילדים

 .לגני החינוך המיוחד לגני החובה ולגנים החדשיםתקציב עירוני 

 לא מבין מדוע אין לגני החינוך המיוחד תקציב ממשרד החינוך -, חבר מועצהמיכאלוב מיכאל

 נועה הסבירה שהמשרד לא מתקצב עבור חלק מגני החינוך המיוחד תקציב לניהול שוטף של הגן.

בשנת הלימודים תשפ"ג כיתות א' ב' יכנסו לתכנית ניצנים בצהרונים . הכניסה לתכנית ניצנים תוזיל בצורה משמעותית את  -בתי ספר

 שלום  ההורים. ת

לגני הילדים המנקה ומסנן את החול, בודק בטיחות וטיפול בליקויים, בודק חשמל יכנס קבלן גינון   -הכנת מבני מוסדות ציבור

בבית ספר "אריאל" ובית ספר  ייחודייםאישור כיבוי אש, פרויקטים  וטיפול בליקויים, בדיקה ומתן אישורים למתקני החצר,

גני ילדים,  הצללות ו'סמארט  6לווה, שיפוץ כללי של ני חינוך מיוחד חדשים יקבלו חדר טיפולים על כל הציוד הנג 7 "אומנים" ובנוסף

 פליי' בגני הילדים, כניסה בטוחה למוסדות החינוך.

 בהכנת מוסדות החינוך לשנת הלימודים תשפ"ג.₪  מיליון 4.7השקענו   -רונן מנכ"ל העירייה

קרן קרב, העצמה ושותפות מנהיגות הורים, עתידים, אתגרים בחברה הערבית,  -מצוינות עירונית, גפ"ןתכנית  -תכניות עירוניות

למצוינות לימודית, חידוש  -תכנית שחמט לכל ילד, לימודי אנגלית וטכנולוגיה בגני הילדים, אחרייטק, חדשנות בחינוך, שפ"מ, תה"ל

 מוסדות חינוך, תכנית ערים מעורבות.

 

 סבב משתתפים : 

 , ממליץ לעשות הפקת לקחים בנושא.הקייטנות הרבה ריקושטים בנושא רישום יש"ע: אברהם דז'ורייב, סגן רה

 התקיימה השבוע פגישה בעניין הפקת לקחים, גם נושא הרישום עלה לדיון. -דנה סמדג'ה

קיימה שיחת טלפון עם נועה בן יוסף ודנה  -עקב בעיית תקשורת באפליקציית זום :אורלי ארביב, חברת מועצה ומשנה לרה"ע

החינוך והמיוחד כדאי לדון בכל שאלה ובעיה באופן  בעניין החינוך המיוחד. הוסבר כי בעניין  וינוקור בה קיבלה את כלל הנתונים

 פרטני כי החינוך והמיוחד הוא בעל מנעד רחב מאוד.

קנסות לא , ההסעות לא פועלות כנדרש והשל החינוך המיוחד ראת נושא ההסעות לבתי הספהציג  מינו אבו לבן, חבר מועצה:

 ופתור את הבעיה. ובהתאם  . קיבל מענה מהמנכ"ל כי מצפים לזכיין חדשאת בעל חברת ההסעותמרתיעות 

 שאל על הקריטריון להגדרת חינוך מיוחד, קיבל תשובה משלומי אוחנה כי ילדים עוברים אבחון ויש מיכאל מיכאלוב, חבר מועצה:

   מנגנון המשלב את ילדי החינוך המיוחד בחברה.

והחלטת  בנוסף ציינה נעה כי החינוך המיוחד הוא מנעד רחב מאוד ויש סוגים שונים של מענים וזאת בהתאם לאבחון של התלמיד

 .הועדה שעבר

 בנושאים: העבירה שאלות בוואטסאפ -עקב בעיית תקשורת באפליקציית זום :, חברת מועצהרותם כהן כחלון 

מתנ"ס ובתי הספר, בכל בית ספר ימונה רכז מהצוות בין ההוסבר שמתקיימת הכנה מסודרת  -מערך התקשורת בניצנים בבתי הספר

 החינוכי.
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דנה וינוקר הסבירה שהספק הוא ספק שזכה במכרז וימשיך גם בשנת הלימודים הקרובה, בחגים ומועדים  -ת בוקר בגני הילדיםהזנ

 ון המיוחד לאותו החג.הגננות ירכשו מז

 שנים . 3 –זכה במרכז ל  "שוק העיר"הוסיף שהספק  להמנכ"

ילדים הם יעברו לגן גדול  35גן אבני החושן הוא גן של  ענתה,  וינוקור הם עובר לנאות שמיר. דנמבקשת לדעת הא –גן אבני החושן 

 יותר הקרוב אליהם , גן שלהבת .

שאנו פועלים לפי כללי הבטיחות היה במקום קונסטרוקטור אשר בדק את  ,ים: ראש העיר ענהבית כנסת הנבנה מעל מבני גנים באומנ

 הסדק וציין שהכל תקין .

 נפרד .בהיה יבנוסף הפועלים לא יעבדו ויפריעו במהלך היום לפעילות של גני הילדים  הכניסה השער הכל 

 .בתי הספר ובשיתוף העירייה  תנעשיההכנה עונה, נעה  -ל"הכנה לצה

 ה ואנו פועלים להכניס אותה לכל בתי הספר .מהיא הוכחה את עצ ,לגבי התוכנה

  .כחצי מהמצטיינים הם מבית הספר מוכשר ערבישרותם מציינת  –מצטני משרד החינוך 

 גם במגזר היהודי . תמשמעותיהמנכ"ל מוסיף שהשנה תהיה עלייה 

ם שלמדו במערכות של סטודנטי 3,000המנכ"ל משיב יש ברמלה היום שנים  5לאן הגיעו התלמידים המצטיינים מלפני רוצה לדעת 

 החינוך שלנו.

 

כלל החלטות בעיר מתקבלות לאחר חשיבה. ישנו שיח אצל תושבי העיר כי מי שרוצה לשנות שיבוץ מקבל  נציגת ציבור : -גילי סבא 

 אותו.  ממליצה לומר להורים שיש מחשבה מאחורי ההחלטה.

 מאחורי כל החלטה עומדת חשיבה פדגוגית הנכונה לתלמיד.עה מציינת שאכן ונ

 

 סיכום :  -"ע ויו"ר הועדה רה

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

, בקרוב יפורסמו נתוני אחוזי הזכאות לבגרות ואני צופה בעזרת ה' שנראה מגמת עלייה י החינוך הוא בראש סדר העדיפויותמציין כ

 משמעותית. 

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

 להצלחת הילדים.  

 ר עם הצוותים. הגנים יפתחו בזמן.גני הילדים ברונה רמון, אני נמצא כל בוק

מתוכם מבי"ס  22מצטיינים,  44-לאחרונה התקיים טקס מצטייני משרד החינוך, עלינו בכמות המצטיינים, חילקתי תעודות ל

 יו"ר העמותה. ,האורתודוקסי יישר כח לפאיז מנסור

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

 ברשות על מנת שנוכל לטפל בנושאים. 

 

 
                                                    מיכאל וידל                                                                                                                                                                

 ראש העיר                                                                                                                      
 ויו"ר הועדה                                                                                                                     

 
 
 

  


