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  2016מר�  28                                                                              

  י"ח אדר ב תשע"ו 

 

  1/15פרוטוקול מישיבת ועדת חינו� מס' 
  27/7/15שני, י"א באב תשע"ה, מיו� 

  
  השתתפו: 
  ראש העיר ויו"ר הועדה � ארי �מר צבי גוב

   וחבר וועדהסג� ראש העיר  �  אהוד ויצמ�  ד"ר
  וחבר ועדהחברת מועצת העיר  �   גב' לינה מזוז
  וחבר ועדהמועצת העיר חבר  �   מר אלי מזוז

  מנהלת מינהל החינו� �  גב' רות שרעבי 
  מנהל אג  מינהל ומשאבי אנוש �  מר אלי בוחבוט
  מנהלת ביה"ס יסודי ביאליק �   גב' דליה יעקובי
  מנהל התיכו� הדתי מדעי �  מר מוטי אהרו� 

  יו"ר הנהגת הורי# ביה"ס שש שנתי "האור�" �  מר ארי להב
 מזכירות העירייה �   גב' יעל יצחק פור

    
    : חסרי�

  וחבר ועדה מועצת העיר חבר �   יניב עמרנימר 
  יו"ר ועד הורי ביה"ס פרדס צפוני �  מר אפי לובטו�

  
  
  
  

  על סדר היו�:
  
  ו. הצגת תוכנית עבודה לשנת תשע"1
  
  
  
  
  : ראש העירסקירת . 1

גני ילדי#. בשנת תשע"ו צפוי עשרה חדש ע"ש לאה גולדברג ונוספו יסודי בשנת תשע"ה נפתח ביה"ס 

כיתות ב'. כיתה ג' לא תפתח  3כיתות א' ,  3אשר יכלול  אקולוגייסודי ביה"ס בשכונה הירוקה להפתח 

  . טר# ידוע א# תפתחנה כיתות –ה �ולגבי כיתות ד

  .גנ"י נוספי# 12יפתחו  כמו כ�,

מקו# ישה לקרבה לתלמידי#, זאת בשל הדר 40מציי� כי בבתי הספר האחרי# כל כיתה מכילה 

  מגורי#.ה

  באופ� פרטני.נעשה לבתי הספר השיבו� 

  .במערכת החינו� 34%חל גידול של  2014 – 2010במהל� השני#  •

  אקונומי נמו�.�במצב סוציו מדורגי#מכלל בתי האב  20% •

  ,. 10,000עירוני לתלמיד עומד על ס� התקציב ה •
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  . הצגת תוכנית עבודה לשנת תשע"ו:2
  

•  �  .10,216התלמידי# בגנ"י ובבתי הספר הינו ס

 2,300להקלט פרויקט דיור למשתכ� לצעירי#, בעקבותיו צפויי#  מתוכנ�  �  C$ו  Bמבנני�  •

  משפחות צעירות חדשות.

  יהפו� מביה"ס עמלני לביה"ס טכנולוגי. לש# כ� ביה"ס יורחב. �ביה"ס אורט •

  הצגת תכנו% אזורי עתידי: •
  יח"ד. 10,000מתוכנני# להבנות  – דרו� מזרח

יעברו הרכבת העיר החדשה ע# העיר הקיימת. מעל  לצור� קישור רכבתהשיקוע מסילת ביצוע 
  .גשרי# ללא מחלפי#

  
  יעדי מערכת החינו� לשנה"ל תשע"ו:

  

  : אינטרנט בו יהיו שותפי# הורי#, תלמידי# ומורי#.ענ% חינוכי עירוניבניית  •

בודות חשמל. מחשבי# ירכשו באישור מפעל הפיס. עמבוצעות בימי# אלה  �תקשוברות שרעבי: 

  צוות המורי# בחט"ב הוכשרו לשימוש בתקשוב.

  הטמעת לימוד מרחוק לאור המצב הבטחוני באר�.מדגיש את חשיבות  ראש העיר:

יכולת לרכוש מחשב.  להוריה#בוצע מיו� ע"י אג  הרווחה של תלמידי# אשר אי�  – מחשב לכל ילד •

$ 100 � המיו� נעשה בבתי הספר ביאליק, אביר יעקב, מעיי� ויחידני. העירייה מתקצבת כל תלמיד ב

  י עמותה.והיתר ממומ� ע"

  יחודיות. יסודיי# להגדיר  �: השנה המשימה של בתי הספר העלפריחודיות בתי ס •

  .: רובוטיקה, מוסיקה ותקשורתמגמות ביה"ס האור% •

  יא'. –מחוייבות אישית לכיתות י'  – תוכנית השמה •

תי הספר במתחילי# את יו# הלימודי# באשר  יא'  –כיתות י'  לתלמידירות שרעבי: נבנתה תוכנית 

  בחניכת תלמידי#.היסודיי# 

המטרה לבדוק בכיתה ו' מה מונע מהתלמיד להגיע לחטיבת ביניי# ברמה  – טיפול ברצ& חינוכי •

יבוצע כניסיו� בשתי כיתות בשני  אסטרטגיות למידה. למתקשי#להעניק תא# לכ� ההנדרשת. וב

   .בתי ספר

  שואל הא# זוהתה אוכלוסיה מסוימת בה קיי# הקושי? אלי מזוז:

  בדר� כלל מדובר במיקו# בית הספר. ארי:$צבי גוב

  : חשוב לשת  את ההורי#. השקעה בבית הספר בלבד לא תניב את התוצאות הרצויות.אלי מזוז

לדעתי יש להשקיע בכיתה א' בהנחלת הקריאה והבנת הנקרא שה# הבסיס להצלחה : לינה שרו%

  בלימודי#. 
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  המש� תוכניות קיימות:

   1�3שני#. בכל בי"ס יהיו  3. מורה כמהנדס שולט בתוכנת לימוד של הכשרת מורי# –. נס טכנולוגיות 1

    �  מורי# שילמדו ויעבירו זאת בהמש

  מתמטיקה . 2

  . תעש ידע3

  

  בינוי מוסדות חינו� ותרבות:

  תקבע היחודיות שלו. –. תחילת בינוי ביה"ס שש שנתי 1

  ימוק# צמוד לביה"ס מעיי�. –. ביה"ס לחינו� מיוחד 2

  מ"ר. 1700 �גודלו כ שבועות. 3 �יפתח בעוד כ –. מרכז קהילתי ע"ש אמנו� ליפקי� שחק 3

  יפתח בעוד כחודש. –היכל הספרט ע"ש ראל  קליי� . 4

  צור� בשיווק ביה"ס לאחר השקעה גדולה והקמת ג� בביה"ס ביאלי'ק. יש  –השקת ביה"ס לטבע  .5

  זיאולוגי וג� בוטני.    

  

  תוכניות נוספות:

  טר# הסתיי# הסקר העבודה בנושא נמשכת. –. סקר נוער 1

  . חידוש ביה"ס מנג�.2

  

  חוס% כלכלי:

  יש צור� באזור מסחרי.,.  10,000 �ארנונה בלבד אינה מספיקה, כאשר הרשות מממנת כל תלמיד בכ

  מקומות עבודה 400יפתח בתחילת חודש ספטמבר ויספק  –גלוב � . מרכז מסחרי גזית1

  .בשכונה הירוקה, יפתח חודש לאחר מכ� –. מרכז רוגובי� 2

ל מרכז מסחרי, משרדי#, הי טק, בידור ובילוי, וכ� ישע� על אוכלוסיה מבחו�. יכלו –. מתח# ארגמ� 3

  שוק מקורה.

  

  
לשבח את הצוות החינוכי על פעילות# וביקש לחברי וועדת החינו� על תרומת#, : הודה ראש העיר

�  .  ותרומת# בקידו# ויישו# מדיניות העירייה בתחו# החינו
  
  
  

 רשמה: יעל יצחק פור                  


