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 2017דצמבר,  31
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 השתתפו:
 ראש העיר ויו"ר הועדה  - ארי  - מר צבי גוב

 חברת מועצת העיר וחבר ועדה  - גב' לינה מזוז  
 חבר מועצת העיר וחבר ועדה - מר יניב עמרני  
 מנכ"ל העירייה - מר דוד שטרית 
 מנהלת מינהל החינוך  - גב' רות שרעבי  

 מנהל התיכון הדתי מדעי  - מר מוטי אהרון  
 יו"ר ועד הורי ביה"ס פרדס צפוני  - מר אפי לובטון 
 דובר העירייה - מר אריאל הלר 

 מזכירות העירייה  - גב' יעל יצחק פור   

  
  חסרים:

 סגן ראש העיר וחבר וועדה   - ד"ר אהוד ויצמן  
 חבר מועצת העיר וחבר ועדה - מר אלי מזוז  

 מנהלת ביה"ס יסודי ביאליק - גב' דליה יעקובי  
 נציגת מועצת התלמידים ביה"ס ש"ש האורן  - גב' שיר דוד 

 על סדר היום:

 חלשנת תשע" יעדי החינוך. הצגת 1

 את מספר התלמידים במערכת החינוך :  סקרראש העיר 

 :חינוך היסודי .1.1

בחינוך    836בחינוך הממלכתי דתי,    802בחינוך הממלכתי,    3,286תלמידים. מתוכם    5,071בעיר לומדים  

 . כיתות 16  -הלומדים ב  תלמידים בחינוך המיוחד 147 -החרדי ו

 תלמידים לומדים בכיתות א'.   609סה"כ 

ותר  חוסר ודאות לגבי מספר תלמידי כיתות א' מאחר שי   מציין כי לפני פתיחת שנת לימודים קייםרה"ע  

 בגלל אי בשלות. , וזאת  בעברמאשר שנה נוספת בגן חובה  ילדים נשארים

 הנשארים שנה נוספת בגן חובה. מציינת כי אין גידול באחוזים לאורך השנים במספר  רות שרעבי:

 הנתונים לגבי הלומדים בחינוך מיוחד כוללים את תלמידי השילוב. 

 תלמידים בכיתות תקשורתיות מתוקצבות. 23נשטיין לומדים י בבתי הספר פרדס צפוני ואי
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 חינוך על יסודי:   .1.2

 . למידיםת 3,015"כ בחינוך העל יסודי לומדים בסה

 באולפנה.  203 -בביה"ס נריה ו 154, מתוכם  357 –בממלכתי דתי  2,465 –בזרם הממלכתי 

 תלמידים מביה"ס נועם ללמוד בכיתה ז' בביה"ס נריה.   20מוטי אהרון מציין כי קיימת התעניינות של  

תלמידות. מדובר בבית ספר קטן ואפקטיבי עם    123בית הספר בנות לאה לומדות  ב  –במגזר החרדי  

 זכאיות לבגרות.   100%

 תלמידים.   80בחינוך המיוחד לומדים 

. חשוב להדגיש כי לא כל התלמידים  10%  -  9%: אחוז תלמידי השילוב בבתי הספר הינו  רות שרעבי

נכנסים גם תלמידים שאין להם אבחונים תקפים. המשאב  עונים על הגדרת "שילוב" , לקטיגוריה זו  

 המצומצם מתחלק על יותר ילדים. 

 גני ילדים:   .1.3

 , כאשר שליש מהם עולים לכיתות א'. 3,229סה"כ תלמידי הגנים בכל הזרמים הינו  

 גני ילדים ונערכים להקמת גנים נוספים. 112בעיר פועלים 

 כרבע מכלל האוכלוסיה.   המהווים, 11,315סה"כ התלמידים בכל המסגרות בעיר 

 . יעדי החינוך לשנת תשע"ח:2

 . נבחרה חברה אשר תתגבר לימודי אנגלית לתלמידי כיתות ד' – שיפור לימודי השפה האנגלית .2.1

 קידום לימודי המתמטיקה.  .2.2

 להטמעת השפה העברית. פיתוח תוכניות עירוניות   .2.3

 כהכנה למעבר לחט"ב.  – רטגיית לימודים לתלמידי כיתות ו' אסט .2.4

 –  הפעלת תוכנית הרצף החינוכי .2.5

 מכיתה ב' על מנת להגיע להשגים. החלהכלה תוכנית המציעה להשקיע ב לינה שרון 

 החל מגן     -השאיפה היא  .  כפי שפעלה בעבר ": תשקל החלת תוכנית "כל אחד יכולראש העיר

 ותחילת קריאה לקראת כיתה א'.  חובה הכרת האותיות

 צמצום תופעת הנשירה.  .2.6

 . הכנת בתי הספר לפיתוח תחומי המדע והטכלונוגיה .2.7

 השקעת מאמצים להעלאת הממוצע העירוני.  -המיצב העתידי  .2.8

 ביצוע פרסום הנעשה בעיר בתחום החינוך. –החינוך במרחב החינוכי הכלל ארצי  מערכת .2.9

  .לילדיםהמעניקה כישורי חיים    -  מט בגני החובה ובכיתות א'תוכנית לימוד שחפעלת  לדוגמא:ה 
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 הפעלת תכנית גישור לכיתות ה'. . 2.10

 .לחשיבה יצירתית ומתמטית   שתורמת  , הדיגיטלי לכיתות ג'החשיפה למרחב  -חשיבה מחשובית . 2.11

 . תלמידי כיתות ג' 800אפליקציות ע"י   הפעלה ותכנות 

 הפרויקט ממשיך גם השנה.  – נולוגיותנס טכ . 2.12

 הכנת ילדי הגיל הרך לבתי הספר היסודיים. . 2.13

בניית בי"ס תיכון שש שנתי, בי"ס וגן לחינוך מיוחד, בי"ס בנות לאה    –מוסדות חינוך    בינוי . 2.14

 ע"ש הרמב"ם.   –למגזר החרדי ובי"ס ממלכתי דתי 

   העלאת אחוז הגיוס לצה"ל . 2.15

 מירוץ שנתי.  . 2.16

 ספורט ופעילות אירובית.  . 2.17

 אורח חיים בריא.  . 2.18

 תרבות ובידור לכל.  . 2.19

 לעיר  70  -חגיגות ה 2.20

העיר ו ראש  לחברי  מודה  על  :  החינוך  החינוכי  ול  ,השתתפותםעדת  למען צוות  עשיה  קידום   על 

 . המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים

 רשמה: יעל יצחק פור

 העתק:

 למשתתפים 
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