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 ו"תשע, אב' ז                     

 (3/2016)ועדה מס'  10.8.16 – פרוטוקול ועדת חינוך

 סיכום פעילות והיערכות לשנה"ל הבאה תשע"ז

-, רויטל לןצ'רבינסקי , ענתגני גונן , אושרתבן חמו , יהודהרקוביץ דב ,פס , אביטלאלקינד , דריהרוכל : שגיאנוכחים

 , חיים אבן, ראובן אביסף, אמיר דנאי, סיגל שטרית, שלמה גור, אביבה מורדקוביץ, אורית עומר, עטרה, איתי צחרכהן

, כהן , עוזיסרודי , מוטיוקסמן גונן , צאלהמשה קוסובר נועה קשת, טובי רוזנברג, , אורית ליבוביץ, מירי וקסמן,בריל

 קליגר , גדיזלדין , מיכאלאלמוג , טוביזלצר שירלי

 שני נושאים יוצגו:  :ראש העיר

 תכנית חינוכית שעתידה להתקיים בשנה הקרובה 

 סקירה מאגף ההנדסה לגבי שיפוצי קיץ 

 "ס ע"ש דבורה עומר.הגדול לשיפוצי קיץ הכולל בניית קומה שלישית בביאושר תקציב 

 שביעות רצון גבוהה בקרב ההורים לאחר התנגדות בעבר. מידתכיום 

 ההורים וכיום מתקרבים  לסיום העבודות ועומדים בלו"ז.איתי צחר עמד בקשר רציף מול 

האגף החדשה שתכנס  מודה לדב רקוביץ על תרומתו המשמעותית לחיי החינוך בעיר. אורלי פרומן, נבחרה כמנהלת

 .1.10.16 –באופן פורמלי לעבודה מה 

 ורכב. מנגנון מ מנהלת מח' גני ילדים.לתפקיד נכנסה  מורדקוביץ לפני מס' חודשים אביבה

 עטרה בריל מסיימת את תפקידה כמנהלת מח' בתי ספר יסודיים ואורית ליבוביץ עורכת חפיפה כעת בתפקיד. 

 רשות.במוטי סרודי מצטרף כמנהל יח' המחשבים 

 אביטל פס מסיימת גם היא את תפקידה לאחר שהקימה את המחלקה לסיכון וסיכוי.

 מודה לכל אנשי אגף החינוך.
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  –יחולו בחינוך ששינויים 

תחליף אותה  מחליפה אותה. אילנה פולק מסאלד יוצאת לשנת שבתון,חווה גוברמן פורשת וחלי קור  –בי"ס גוונים 

 מחטיבת בר לב פורש וענת עומר מחליפה אותו.נפתלי אסף בת חן צברי. 

 חדש. 80למנהלת ב טמיר חדש ובריג'יט  60. מיכל עזרא מתמנה למנהלת בי"ס 80 -ו 60שני בתי ספר חדשים 

 בת הביניים החדשה נבחר עידו לביא, אף היא תיפתח בשנה"ל תשע"ז. לחטי

 תלמידים. 21.386מציגה את שנת תשע"ז במצגת עם מס' שיא של  :אושרת

 מיליון מושקעים בחינוך. 430.1מתקציב העירייה שהם  47%

 הצרכים של הילד. התפיסה היא שהתלמיד והילד במרכז. כל המערכת מגויסת כדי לספק את

 הוצגה אנלוגיה של פירמידת הצרכים של מסלאו מהצרכים הפיזיים ועד למימוש העצמי.

 השנה מהפיכה בתחום ההזנה הבריאה.

טענה שבלי לאהוב ילדים אי אפשר ללמד ולחנך אותם. וכך מערכת החינוך  בטדריטה פירסון מורה לשעבר ומרצה 

 לה ערכי, מוסרי ומשכיל.בכפ"ס רוצה לראות בקודקוד את הבוגר ש

 מודה לדב, אביטל ועטרה על ההיערכות לפתיחת שנה"ל.

 והמורכב שדואגים לבצע את תפקידם על מנת ששנה"ל תיפתח. מודה לכל הצוות הגדול :דב

השנה בפעם הראשונה תושבי כוכב יאיר ואלפי מנשה לא ילמדו בעירנו. בשכונות הירוקות משפחות גדולות יותר 

 וצופים גידול רב במס' התושבים.ממרכז העיר 

 בתי"ס חדשים וחטיבת ביניים אחת. 2נפתחים 

במסיבת עיתונאים עם שר החינוך והמנכ"לית על מנת להציג תמונה כוללת של חינוך התבקש להשתתף  :יהודה

 המכילה השגיות וערכיות גם יחד. כפ"ס הוזמנה להציג מפני שעושה זאת מזה מס' שנים.

 למדוד את הרשויות בכלים הנכונים.השר לקח על עצמו 

מזכיר כי משרד  ודבבעבר מדדו את הישגי כפ"ס גם עפ"י תלמידים הגרים מחוץ לעיר. תקופה זו עומדת להשתנות. 

 החינוך ימדוד משנה הבאה גם את איכות תעודת הבגרות והבוגר לא רק הישגים לימודיים.

הזכאים לבגרות של כלל תלמידי כפ"ס  %81זכאים לבגרות. מתוך כפ"ס  %86בכפ"ס מפלחים נתונים של כפ"ס.  :דב

 הם אלה הלומדים מחוץ לעיר.
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כולנו קהילה אחת המורכבת מפרטים ומצווה עלינו  : מנהלת המחלקה לילדים בסיכויו ס' מנהל האגף – פס אביטל

ילדים מכל שילוב הגן ועד התיכון.  לטפל בכל פרט עפ"י צרכיו ויכולותיו. כפ"ס משלבת תלמידים מכל מיני צורות, מגיל

 יש עדיין מרחק בשילוב החברתי של הילדים, לעומת זאת השילוב הלימודי טוב מאוד. ,קשת הרחבה של המוגבלויותה

 מחוץ לעיר. 198, לומדים בעיר  760נעזרים בסייעות אישיות,  250תלמידים משולבים בעיר.  980

הלימודים שם לא  ץ. בסאלד וגוונים, בבי"ח מאיר יש ב"יס של החנ"מ.כפ"ס משמשת כעיר קולטת של תלמידים מבחו

 מהבוגרים שלנו נקלטים בשנת שרות. 73 % רציפים. ראש העיר מציין כי בכפ"ס

 ניהול צוותים וטיוב תהליכים, ,תוח מח', פימנהלי אזורים 3 :מנהלת מחלקת גני ילדים –אביבה 

 מענה לילדים מאתגרים(.תפתחנה השתלמויות לסייעות , תכנית מג"ן )

שיטה  חמם -לחש-ןצנ-בכפ"ס, הסעדה עירונית בריאה, בשלנושא ההזנה. פרויקט חדש ומוביל  : קליגר גדי

 יפוזרו בבתיה"ס ברחבי העיר. מתקנים 200שמבטיחה שמירה על איכות המזון תוך צינון וחימום בפעולה פשוטה. 

מודה לחברה הכלכלית. בהסכם יש סעיף שבכל רגע נתון ניתן יהיה לבדוק את המנות  : חמו, ראש העיר-בן יהודה

 ואנו נהיה עם היד על הדופק.

: ניהול עצמי נכנס השנה לבתיה"ס היסודיים בעיר. בתיה"ס מקבלים מנהלת מחלקת בתי"ס יסודיים –בריל עטרה 

פדגוגית עם ביה"ס. בתיה"ס משלמים  טיבלהיתקציבים ולמנהלים יש את היכולת לאפשר הכנסת תכניות במטרה 

 חשמל ומים.

פרלמנט הילדים, בעקבות יום ההוקרה שנעשה בשנה שעברה ביוזמת ראש העיר  .שנה שנייה –השאלת ספרים 

כששני נציגים נבחרו מכל בית ספר במטרה לאפשר להם להשפיע ולעורר עשיה חברתית הוקם פרלמנט ילדים 

ייחודית שעוסקת בתרבות ישראל ובתקשוב. יש תכניות רבות נוספות בתחומים תרבות  –וערכית. שרים מורשת 

מטרת   -שווה  אופק ם, יהדות כתרבות, קיימות ובריאות.שונים כהעשרה באמנות , תכנית למחוננים ומצטייני

 הפרויקט לתת מענים נכונים לילדי וצוות ביה"ס, יאפשר לקבל מענים לתלמידים, צוות והורים.

 )עדי( 35 -השנה הצליחו להוריד את מס' התלמידים ל –יניים חטיבות הב

 מציין את אמיר דנאי המהווה שותף לכל מה שנעשה באגף ובהתנדבות. : רקוביץ, מנהל האגף דב

תהליכי ההוראה והלמידה בתיכון. צורת ההוראה משתנה, יש יותר עבודה עצמית ביש שינוי מאוד גדול  –בתיכונים 

תר הוראה המותאמת לזמננו. העירייה משקיעה בחינוך הרבה משאבים כספיים במחול, מוזיקה, בעבודות חקר. יש יו

 תרבות.
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בנוסף להשקעתו של משרד ההשקעה פר ילד בחינוך. ניתן לראות כי העירייה משקיעה  : אלקינד, חשבת האגף דריה

 ר התלמידים.החינוך על חינוך כל ילד. ההשקעה גדלה עם השנים למרות הגידול במספ

 כח האדם עוד יותר מורכב.  ם ומערךבמערכת החינוך בתי הספר גדלי :, מנהלת אגף משאבי אנושאורית עומר

 .65% המהווים אגף החינוך,עובדי  1750 -מתוכם כ בעירייה, עובדים  3,000 -כ

ים. הילדים תלמידים עם צרכ 950 -מתארת את האופרציה הלא פשוטה. כ :הסעותמנהלת יח' ה –נועה קשת 

 מוסעים על בסיס יומיומי לכל רחבי הארץ.

דמויות , דב, אביטל ועטרה. מבקש לציין את הישגי  3 -כעירייה וכעיר מבקש להיפרד מ : סמנכ"ל העירייה -צחראיתי 

 .113,201,000המערכת בזכותם. לגבי ההשקעה העירונית השנה 

רבים. בתקופה זו  במהלך השנה הצטיידו בתי"ס:  ימנהלת המחלקה לילדים בסיכוו ס' מנהל האגף –פס אביטל

 חדש. 60-ו 80-מושלמת ההצטיידות ב

שנה בשיפוצי הקיץ מגיעים לכל מוסד ומוסד בין אם  מדי שיפוצי קיץ: –זלדין, מנהל מחלקת תחזוקת מבנים מיכאל 

דים משופצים גם הם. עלות זה תיקונים או בנייה. השנה בתי"ס ברנר, בר אילן, חב"ד ועטרת חיים משופצים. גני יל

 .10,9000,000שיפוצי הקיץ 

 יקום מרכז שליטה. –מתחילת שנה"ל תשע"ז 

 מחכים . 31.8 -עבר גם השנה בכל בתיה"ס ואישר למעט מס' תיקונים ובתי"ס חדשים עד ה :בטיחות –חיים אבן 

 לאישור כיבוי אש.

 בבתיה"ס. ניקיון מפקחהשנה תוספת של  :ניקיון אביסף, מנהל מח' ראובן

מגה. עדי  100 -ל 40 -שודרגו בתיה"ס בנושא תקשוב. מעבר לאינטרנט מ : תקשוב מנהל אגף – סרודי מוטי

 .מוסיפה היבט פדגוגי

ניידות סיור בגני  5מאבטחים בגני הילדים.  28-עמדות אבטחה בבתיה"ס ו 53 :ביטחון אלמוג, מ"מ מנהל מח'טובי 

 בבתיה"ס. 2 -הילדים ו

 רור/חימום עמדות המאבטחים בקיץ.ילגבי ק שואלת רויטל

 משיבה שבבתיה"ס מסיימים כעת את ההצטיידות של הבודקה בחשמל ולאחר מכן בגני הילדים. מנכ"לית העירייה

ימי הלימוד  3 -נערכות לפתיחת שנה"ל. ב שונות פעילויות : , מנהלת הרשות לבטיחות בדרכיםסיגל שטרית

 .כ"א גדול מהרגיל יוצבהראשונים 
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נפתח חדר מצב במוקד העירוני. בחדרי המצב מס' בעלי תפקידים , שירות וקהילה –מנהלת היח'  –זלצר שירלי 

 ובהם רפרנט של אגף החינוך שייתן מענה.

מוקדי פנאי והעשרה  15צהרונים,  14קייטנות התקיימו בקיץ. לשנה"ל הבאה  17: אגף התרבות ס' מנהל –כהןעוזי 

מרכזים קהילתיים ברחבי העיר. מדבר על שת"פ בין החינוך  6כמרכזים קהילתיים. סה"כ יתקיימו  יתפקדו 2שמתוכם 

 המשלים והאגף לתרבות. 
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