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התקיים בתאריך24/07/2019 :
מיקום הישיבה:
תאריך אישור07/08/2019 :
הודפס ע"י :שני מונק

נושא הדיון:
ועדת חינוך בנושא תרבות יהודית
השתתפו:
 תומר גלאם  -ראש העיר
 מיריי אלטיט  -סגנית ראש העיר
 אילן זנו  -ס' מנהל אגף למינהלה וטכנולוגיות
 דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי
 דנה גרינבלט  -סגנית דוברת העירייה
 משה אמסלם  -מנהל מחלקת חינוך חרדי
 אמנון אברג'ל  -מנהל מחלקת חינוך יסודי
 ליז כהן  -מנהלת מחלקת גני ילדים
 רות מלול  -מנהל יח' לטיפול בפרט
 שרון אלמליח  -מרכז תרבות תורנית
 מרקו סוויסה  -עוזר רה"ע
 אליהו ברדא  -עוזר רה"ע
 סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום הורים עירוני
משתתפים נוספים:
 לינוי הלר  -סגנית יו"ר מועצת הנוער
 עו"ד מרגלית שחר  -נציגת ציבור
 עו"ד נתן שרייבר  -נציג ציבור
 אילן איבגי  -זהות במרכזים
נעדרו:
מכותבים:
יובל זוזט  -מנהל מינהל חינוך
סעיף דיון  1 :נושא :ועידת חינוך בנושא תרבות יהודית
ראש העיר:
בירך את המשתתפים וערך סבב היכרות.
מבקש להקפיד לקבל אישור מוקדם ממני על היעדרות מהישיבה ,נדרשת השתתפות מלאה של
כל המוזמנים.
מנהל המח' לתרבות יהודית:
הוצג החזון ומטרת העל של המחלקה שהם הענקת תרבות שיש בה ערכים יהודיים לכלל הציבור
באופן חוויתי ונוגע.
הציג את פעילות המחלקה ותחומי פעולתה:
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 .1הפקת אירועים במגוון תחומים כמו תיאטרון ,מוסיקה ועוד.
 .2פרוייקטים חינוכיים כמו :המכון לבני מצווה ,מקהלת "פרחי אשקלון" ,מרכז לזהות
יהודית ,זהות יהודית במרכזים קהילתיים ,יום הקדיש הכללי ,ערבי עיון ,סדרת הרצאות
באמרי טל ,ועוד.
הציג נתונים מכל תחום ושיתף במצגת שכללה תמונות וסרטונים .כמו כן חידושים שנכנסו
לפעילות בשנים האחרונות ושעתידים להיכנס בשנה הבאה.
**הצגת פרויקט בני מצווה***
ראש העיר:
אני רואה בקיום מסיבת בני מצווה למשפחות מעוטי יכולת כלכלית ערך עליון .חגיגת בר מצווה
מכובדת בעלייה לתורה ,בביגוד ,באולם ,וכו' הופכת אותם לשווים בני שווים .כמובן מקיימים
אירוע גם לבנות מצווה (בהקשר של פרוייקט בני ובנות מצווה קהלתית של אגף הרווחה בשיתוף
המחלקה).
***הצגת המקהלה***
ראש העיר:
אני פוגש את המקהלה באירועים עירוניים וזה מוסיף תוכן ורגש ,בעניין הלבוש חשוב לוודא
שהלבוש מושלם ולהשקיע מה שצריך לטובת הנושא.
ע' ראש העיר:
חשוב לתת להם במה ולשלב אותם גם במופעי הקיץ לציבור הדתי.
***סיום ההצגה***
מנהל המח' לתרבות יהודית:
מבקש להודות לאבי פרג' ,מנהל מחלקת פרויקטים ומחשוב בחינוך ,על הסיוע בהכנת ועריכת
המצגת והסרטונים ולהודות לנוכחים על ההקשבה.

סעיף דיון  2 :נושא :התייחסויות חברי הועדה
עו"ד מרגלית:
נחשפתי לפעילות מבורכת ,אני כגמלאית מערכת החינוך יודעת כמה זה חסר בבתי הספר
הממלכתיים ,הפעילות שהוצגה פה חשובה מאוד וישר כוח.
עו"ד שרייבר:
זכיתי להיפגש עם הפעילות הנעשית כאן ויישר כוח למחלקה המפעילה .
פעילות כזו עניפה ראויה להתפרסם יותר ולהגיע לכל הקהלים ,יותר שיווק ותיעוד.
סופי חוטובלי:
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בשנים האחרונות אני זוכה להיפגש עם תרבות יהודית בשני כובעים :כיו"ר פורום ההורים וכמנהל
תמתנ"ס .החיבור מדהים ,הפעילות אמיתית ופועלת לטובת כלל הציבור.
דפנה ביטון:
מעריכה ומוקירה את פעילות המחלקה ומנהלה שרון אלמליח .מתוכננת פגישה עם ראש המינהל
לשיפור התנאים בהם המחלקה נמצאת ונתינת כלים נוספים.

סעיף דיון  3 :נושא :סיכום רה"ע
אנו מנגישים את המורשת היהודית בעיר לכלל הקהלים ועושים זאת בחן ובמקצועיות.
כמות האירועים והמגוון מעידים על עבודה איכותית במהלך השנה כולה .זה תואם למדיניות שלי
שלא רק אירועים המוניים מועטים ,המגמה היא לעבר לפן הקהילתי דרך המרכזים הקהילתיים
ולחזק את הקשר עם התושב.
הצגת העשיה היתה מושקעת וישר כוח למחלקה ולכל העוסקים במלאכה.
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