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  2014אוגוסט  06                                                                              

  י' אב תשע"ד 

 
  1/14חינו� מס' פרוטוקול מישיבת ועדת 

  29/7/14מיו� שלישי, ב' באב תשע"ד, 
  

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

   וחבר וועדהסג� ראש העיר  �  אהוד ויצמ�  ד"ר
  וחברת ועודהחברת מועצת העיר  �   גב' לינה מזוז
  וחבר ועדהמליאת מועצת העיר חבר  �   מר אלי מזוז
  העירייהמנכ"ל  �  מר אלי קידר

  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 ועד הורי ביה"ס פרדס צפוני �    מר אפי לובטו�
  הנוער העירונייו"ר פרלמנט  �   גב' ניקול רוזוב

  ס' יו"ר פרלמנט הנוער העירוני �   בר קרייסמר 
 מזכירות העירייה �   גב' יעל יצחק פור

    : נעדר
  חברת מליאת מועצת העיר �   יניב עמרנימר 
  
  

:�  על סדר היו
  
  . הצגת תוכנית עבודה לשנת תשע"ה1
  
  
גידול בשנת תשע"ה צפוי עוד ציי� כי  "ד הושגו.כי יעדי שנת תשעבפתח דבריו ציי�  ראש העירסקירת . 1

טיקה העירייה עבדה לפי תקני משרד החינו , א  הסטטיס. לצפוימעבר  במספר התלמידי$ משמעותי
  . לעיר יגיעאשר מענה לכל תלמיד למת� מיתית והעירייה צריכה להער  לא משקפת את התמונה הא

. אלא יוש$ דגש על עמידה ביעדי$ שהוצבו,  למערכת החינו לא יוכנסו פרויקטי$ חדשי$ בשנת תשע"ה 
פרויקטי$ חדשי$   .של פתיחת אזורי הרישו$ די לאפשר לבתי ספר ותיקי$ לעמוד בפני האתגרכ ,זאת

  .2016יתוכננו לשנת 
  
  וכנית עבודה לשנת תשע"ה:. הצגת ת2
  

2.1:�   . מער� גני הילדי

ינו  ח, 245 –, מוכר שאינו רשמי 708 –, ממ"ד 1,338 –ממלכתי  : 2,349 סה"כ מספר הילדי$ בגנ"י  •
  .58 –מיוחד 

. בנוס! נבנה ג� ילדי$ חדש ברח' החרוב הנמצא בשכונה ותיקה. ובשנת 79 –מספר כיתות הלימוד  •
  "י.גנ 9יבנו עוד  2015

  
  מער� החינו� היסודי:. 2.2

  .3,168 �בחינו  היסודי סה"כ תלמידי$  •

  .של תלמידי$ נוספתתלמידי$. אי� קליטה  600ביה"ס רבי� מכיל  •

  .תלמידי$ 214עד כה נרשמו  –ביה"ס ע"ש לאה גולדברג  •

 .2014 מתוכנ� להסתיי$ בתחילת אוגוסט –בניית בית ספר יסודי נוס! בשכ' הירוקה  •
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  :. מער� החינו� העל יסודי2.3

, 1,031 –האלו� ביה"ס , 1,031 –האור� בי"ס  .2,513 הינו סה"כ התלמידי� בחינו� העל יסודי •
  תלמידי$. 119 –ארזי$ ביה"ס  ,177 –, אולפנה 155 –נריה ביה"ס 

ימת חשיבה ליצירת קונספט חדש . קינמו  מאוד הינו ינו� הממ"ד העל יסודימידי� בחלמספר הת •
ענפי$: אולפנה, ישיבה ותיכו� מעורב. הדבר יספק  3הקמת יחידת ביה"ס אחת בו יהיו שעיקרו 

   עברו ללמוד בגינזבורג. ובשל כ מענה לבנות שאינ� מתאימות לאולפנה 

קיו$ מכרז   הרעיו� נשקל באמצעות  �במתכונת הנ"ל  גיוס רשת חינו� להפעלת ביה"ס תיכו& דתי •
  חיצוני.

. קיי$ קושי תלמידי$ בלבד 142היסודי אביר יעקב, בו לומדי$  בעיה זו קיימת ג$ בביה"ס •
שהדבר לא בתי ספר יסודיי$ מהווה בעיה אסטרטגית, מאחר  2איחוד רעיו� בהקצאת שעות לימוד. 

  יאפשר פתיחת ביה"ס בעתיד.
  

  . ריכוז מספרי תלמדי� לשנה"ל תשע"ה:2.4

  .2,513 –, על יסודי 3,168 –, יסודי 2,349 –גנ"י  –טרו$ יסודי  •
תלמידי$. יש לציי� כי נתו� זה יכול להשתנות עד סו! חודש אוגוסט, מאחר שצפוי גידול  8030סה"כ 

  מקו$ פנוי ולא עפ"י מקו$ מגורי$. בסיס על יתבצע באוכלוסיה. הרישו$ 

  את הקיבולת שלו בשנת תשע"ה.ה הנחת העבודה היא שביה"ס לאומניות ע"ש לאה גולדברג ימצ •

ל בי"ס נוס!. עד כה בנייתו תוקצבה באופ� חלקי בלבד ע"י בינוי ש קטובר יחלבמהל  חודש או •
 משרד החינו .

  

  . יעדי מערכת החינו� לשנה"ל תשע"ה:3
  

3.1 �  שלב א': –. פתיחת אזור רישו
הנתוני$ הצביעו . פתיחת אזורי הרישו$ המוגבלת היתה מוצלחת, פרט למקרי$ מעטי$ שנדונו בוועדה

  מאוזנת בי� ביה"ס רמות ויצמ� לביה"ס מעיי�.התניידות על 
  

  כולל של אזורי רישו�: . הכנה לביטול3.2
לל אפשרות הסעת ילדי$ אזורי רישו$. הדבר מחייב הערכות ברמה אחרת, כו יבוטלו כלבשנת תשע"ו 
  בתו  העיר.

  
  מעוגנת שינויי� פדגוגיי�: –ספרית ). הטמעת היחודיות הבית3.3

ליצור "כיסי$" של חולשה, כאשר אוכלוסיה חזקה תתרכז בביה"ס  עלולהפתיחת אזורי רישו$  •
. קיי$ צוות שד� שכל ביה"ס יקבע לעצמו יחודיות משלולמנוע זאת, הוחלט מסויי$ ולהיפ . על מנת 

חיברנו למידה עצמית וחוויתית ופחות למידה  –כל הפדגוגיה משתנה  בנושא הבחירה ובהתא$ לכ  
  ת היחודיות יש צור  לפתח את האטרקטיביות.יחד ע$ בחירפרונטלית. 

 דוגמאות לכ :

-. מליו�  1.5. בביה"ס הוק$ מבנה מעבדות בעלות של : יעודו שונה לביה"ס לטבעביה"ס ביאליק •
 מטפלי$ בג� בוטני ובג� זואולוגי . אי� ספק שבבוא היו$ אוכלוסיות אחרות ירצו להרש$ לביה"ס.

 .בבית הספר להזמי� את ועדת החינו  ליריד הבא שיתקיי$י מציע למנהלת ביה"ס גב' דליה יעקוב

פנו בבקשה ליחודיות בתחו$ התקשורת, א  הרעיו� לא התקבל מאחר שמדובר : גוריו&)ביה"ס ב& •
י ביה"ס מנגני$ על כל כלי הנגינה, ומקבלי$ בגיל צעיר מדי לכ . הוחלט על ביה"ס למוסיקה. כל ילד

התלמידי$ מקבלי$ את כלי הנגינה  התקיי$ קונצרט מרשי$ ומקצועי. שעתיי$ שבועיות במוסיקה. 
 לבית$.

היו מספיק תלמידי$ לכיתה אחת, כעת יש שתי כיתות והביקוש לא בתחילת השנה יצויי� כי 
  גוריו�.�תלמידי$ מביה"ס ביאליק וב�מדובר ב ממשי .
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  . תקשוב:3.4

  : תלמידי$, מורי$ והנהלה.אהובלת הנושא ע"י ביה"ס היחידני אשר מתוקשב באופ� מל •

  לאינטרנט ולימוד באמצעות ספרי$ דיגיטליי$. ניתנת גישה •

ברקו ע$ לוח סופק  בבתי הספרכל כיתת א$ ל. -מליו�  2 בנושא תקשוב בשנה האחרונה הושקעו •
  .חכ$ + לפטופ לכל מורה ועגלה נטענת

 .בנושא מתקיימות השתלמויות למורי$ •
  
  . החינו� הממלכתי הדתי:3.5

היה ביקוש לביה"ס יסודי דתי בשכונה הירוקה, א  בפועל יש רק ג� ילדי$ אחד. הוחלט על תוכנית 
תלמידי$, כאשר מספר שעות יוקדשו לאוכלוסיה הדתית. מדובר בשתי כיתות  30בכל כיתה  –משולבת 

  והיה צור  להביא תלמידי$ מאזורי$ אחרי$.בלבד מאחר שחסרו תלמידי$ 
 2,000בנות היאמורי$ לע$ משרד השיכו� וממ"י, ר$ אוכלסו, ובמסגרת הסכ$ הגג יח"ד ט 800יצויי� כי 

  יח"ד נוספות
  

עפ"י התוצאות לנסות לתק� ו, במחצית השנהלגיל הר מבחני$ ביצוע הרעיו� הוא : . הרצ+ החינוכי3.6
  לקראת המעבר לכיתה א'. הדבר אפשרי רק בפיקוח עירוני.

  
  תשע"ה: –. תוכנית המשכיות במימו& עירוני 3.7

  להל� רשימת התוכניות אשר ממשיכות לפעול בשנת תשע"ה:

פר  תלמידי$ מגשרי$ ישאו זיהוי חיצוני יזכו לעידוד ודחיפה מצד הנהלות בתי הס –גישור  .א
  ולתרומה לשינוי האקלי$. למעורבות, לפעילות יו$ יומית

מדעי בי� היתר בתחו$ מערכות המידע , הנדרש  ימהווה כתוכנית לפיתוח טכנולוג  �  תנס טכנולוגיו .ב
הוא להגדיר מרחב אחריות לכל תלמיד כנ"ל לטפל , לתחזק מערכת בית ספרית , לסייע לתלמידי$ 

  חלשי$ ממנו ,כאשר ציו� סיו$ ההשתלמות יכלול מרכיבי$ אלה .

בי$ סביבתיי$ מוטי$  אומנות, התוכנית תתבסס ילווה בהפעלה בית ספרית ליצירת מרח  � שנקר .ג
 על צוותי עבודה שתרומת$ תתבטא בפעילות הנ"ל על יצירותיה בבתי הספר בעיר.

 תכנית לעידוד בני$ בנושא מחשוב. –הדרי�  .ד

 תלמידי תוכנית זו ישובצו לסיוע לתלמידי$ חלשי$ ברמה של שעה שבועית .  � איל&)מתמטיקה בר .ה

 תעשידע .ו

 
  

  . אקדמיה: 3.8
הוחל בפעילות ברת סיכוי להפעלת אקדמיה בעיר בתחו$ ההנדסה והטכנולוגיה, הנושא מצוי כיו$ 

מדובר במכללה המוכרת ע"י מל"ג א   למועצה להשכלה גבוהה. ובבדיקה בי� המוסד עימו סיכמנ
  מתוקצבת באופ� חלקי.

  
  
4 .:�  במהל  השנה. התוצאות היו טובות. התקיימו בבתי הספר תרגילי$ לשעת חירו$ הערכות לחירו

  , כ  שלא נית� לבחו� זאת במצב אמת.כעת אנו מצויי$ במצב של לחימה א  בתי הספר בחופשה
  
  . בחינת תוכניות:5

תוכניות חדשות תופעלנה בבתי הספר א  ורק מוצעות ע"י יזמי$ שוני$. יחד ע$ זאת, תוכניות רבות 
  אחרי המלצה של צוות בחינה והחלטה על צור  או שיפור הקיי$, או שדרוג מערכת וכד', הצוות 
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תו  שימת דגש על  הממלי0: מנהלת מנהל החינו , פיקוח, מנהל/מנהלת בי"ס, רפרנט  הגזברות.
  התאמת התוכנית לאופי ביה"ס ויחודיותו.

  יבחנו התוצרי$ במחצית השנה של הפעלת$  ויוחלט על המש  לשנה שאחריה. ה"ער אחרי אישור
  
6 :� . איוש תפקידי

מונתה מנהלת אשר ניהלה ביה"ס שש שנתי במצפה רמו�.  –ביה"ס לאומניות ע"ש לאה גולדברג  •
  צוות ביה"ס אוייש על ידה.

  מנהל וצוות למרכז.בימי$ אלה פועלי$ לגיוס  –צעירי$ המרכז  •

 גיוס מנהל ואיש תחזוקה. –אול$ ספורט  •

. לאחר ביצוע סייעות לגנ"י להפעלת צהרוני$ 45בשנת תשע"ד היה חוסר של  –גני ילדי$ חדשי$  •
. שכר� סייעות 40 , גוייסו עד כה17:00 – 10:00 בי� השעות שתעבודנה כ  שינוי בשעות עבודת�, 
 ממומ� ע"י העירייה.

  
  :. ספורט7

, יפותחו ענפי ספורט חדשי$ ומקיפי$ בריאות עירוניתכתוס! חשוב לגיבוש קהילתי ויצירת אוירה של 
  , כגו�: מבחינת מספר המשתתפי$

  מרתו�  יבנה. •

  קבוצות נשי$ כדור רשת •

  קבוצות נשי$ כדור ע! •

  צעדות המוניות פעמיי$ בשנה •

 .ריקודי חו0 המוניי$ , ועוד •
  
  . גיוס לצה"ל:9

  .100%. היעד הרשותי שוא! לשיעור גיוס של 70%השנה עומד על אחוז המתייגסי$  •

ועדת מעקב והיגוי בראשותו של מנהל קידו$ נוער מר אורי איטח, נציג עמותת צהלה , נציג מער   •
החינו  תיבח� חלופות לקידו$ הנושא, תגבש ותפעיל נוהל דווח שיאפשר איתור תלמידי$ מתלבטי 

  מעורבות של ראש העיר. גיוס, ותטפל בכ  ברמה אישית תו 
  
10 :�   . נוער/ צעירי

  .גיוס בעלי תפקידי$אנו עומדי$ לקראת סיו$ בניית מרכז לצעירי$ ו
  תער  חשיבה בנושא התוכ� שיש ליצוק למרכז אשר יעסוק בצורכי הצעירי$ בהיבטי$ השוני$.

  
  . תרבות:11
  

   חנוכת האמפיתיאטרו& .11.1
ע$ להתקיי$ בחג הסוכות נת מתוכנ – בתחו$ התרבות בעיר מימד נוס!תיצוק  חנוכת האמפיתאטרו�

  קיו$ פסטיבל "בציר חדש" במקו$. 
  יהיה צור  בגיוס יז$ לצור  הפעלת האמפי וסיוע במימו�.

  
  הקמת אג+ תרבות אשר יטפל בנושאי� הבאי�: – היעד לשנה הקרובה .11.2

  סדנא לאומנות •

  תיאטרו� יבנה •

מחול ושירה  �בציר חדש, בפסח  �צועדי$ ורוקדי$ בלב�, בסוכות  � בשבועות :שגרת פסטיבלי$ •
  עברית.

 תוק$ תזמורת יישובית רב גילאית. •
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 תוק$ מקהלה יישובית. •

 תוק$ להקת מחול יישובית. •
  
  . צמצו� השימוש בסמי� ואלכוהול ועישו&:12

כל כתקציב מצילה והרשות למלחמה בסמי$ יאוגמו יחדיו לתוכנית כלל עירונית למת� פתרו� אפקטיבי 
  מנכ"ל העירייה מר אלי קידריוביל  הנושא  האפשר לתופעות הנ"ל.

  
13 . �  תכנו& מול ביצוע: –תשתיות ומבני
  

  להל� היעדי$ המבוססי$ על תחזית גידול האוכלוסייה:

הספר לאומנויות, בשלב א' כאזור רישו$ גיאוגרפי.  ובשלב ב' תשע"ו על בשנת תשע"ה יושק בית  •
  אזורי.

 יוחל בבינוי בי"ס אקולוגי במהל  תשע"ד אשר יחנ  בתשע"ו. •

 יוחל בבינוי בי"ס +ג� לחינו  מיוחד אשר יחנ  בשנת תשע"ו. •

 גני$  4עוד ו ה"גני$ נוספי$ בתחילת תשע 6הגני$ שנבנו עד כה בנאות רבי� יחנכו  20 � בנוס! ל •
 גני$ נוספי$. 8במהל  תשע"ו, בנוס! לכ  נטפל בתוספת 

במהל  תשע"ה יתוכנ� בי"ס שש שנתי שלישי אשר יוחל בהקמתו במחצית תשע"ה ויסתיי$  •
 בתשע"ז.

מעונות נוספי$ לבינוי במהל  תשע"ה וחניכה  3יחנ  מעו� יו$ שלישי במהל  תשע"ה, יתוכננו  •
 בתשע"ו.

 
לשבח את הצוות החינוכי על פעילות$ וביקש י וועדת החינו  על תרומת$, לחברודה ה: ראש העיר

 .  ותרומת$ בקידו$ ויישו$ מדיניות העירייה בתחו$ החינו 
 
  
  
  
  
  

  
 רשמה: יעל יצחק פור

  
  

  
  : למשתתפי$העתק


