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יערה דנק
לירז רוקח

נושא הדיון:
השתתפו:

ועדת חינוך רבעון  -1בנושא מנהיגות והתנדבות

תומר גלאם  -ראש העיר
יובל זוזט  -ס.מנהל מינהל חינוך ותנו"ס
משה אמסלם  -מנהל מחלקת חינוך חרדי
מיריי אלטיט  -חברת מועצה  -חברת מועצה
עדנה אברהמי  -ס' מנהלת אגף רווחה חינוכית
ליז כהן  -מנהלת מחלקת גני ילדים
רות מלול  -מנהל יח' לטיפול בפרט
יוסי מאנע  -מנהל השירות הפסיכולוגי
דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי
סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום הורים עירוני
אורלי פולאט  -מנהלת תוכניות למניעת אלימות
אברהם רווח  -סגן יו"ר ועד הורים
מוניק בוזחיש -יו"ר ועד הורים בי"ס מצפה ברנע
לא השתתפו :סיגל ברששת  -עוזרת אישית של ראש מנהל לחינוך ותנו"ס
זיוה מימון  -מזכירת משנה לראש העיר
מכותבים:

סעיף  1משתתפים נוספים-
חנן בן דוד -יו"ר ועד הורים בי"ס רותם
מוטי עזריה -יו"ר ועד הורים בי"ס מקיף ה'
אילנית ארביב -יו"ר ועד הורים מקיף א'
סעיף  2מהלך הדיון:
תומר גלאם  -רה"ע:
פותח את ועדת החינוך הראשונה.
אשבח את דפנה שזכתה להישגים בחינוך הבילתי פורמאלי תציג את הועדה הראשונה.
בהזדמנות זו אודה גם ליובל זוזט ולצוות המקצועי על עבודתם המדהימה.
אבקש שיובל ישב עם יו"ר ועד ההורים סופי חוטובלי על מנת לערוך סדרי עדיפויותבנושא ההצללות.
בנוסף ,היום התבשרנו שיש כסף למצלמות לחופים  -בשורה משמחת מאוד.
דפנה ביטון:
מציגה את המצגת (* כל כוכבית זו שקופית חדשה).
* תפקיד המחלקה.
* מעורבות חברתית  -נוער ,קשישים ,צרכים מיוחדים  -קשת של אוכלוסיות שנהנות מפועלם של הנוער
המתנדב.
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* ממשקי העבודה  -נוגעת לכל קהלי היעד.
* מעורבות בקהילה  -משנה שעברה זה עבר למסלול חובה .משרד החינוך החליט להטיל מסלול חובה על
הנוער.
היום אנו עומדים על  100%התנדבות.
תלמיד שלא מתנדב לא זכאי לתעודת בגרות השגית.
* משימות  -משימות שאנו ממלאים כל הזמן מותאם אוכלוסיה ,תלמידים ,אזור.
* הפנינג התנדבות לכיתות י-יא.
* זכאות לתעודת בגרות חברתית  .77% -מעל הממוצע הארצי ב .20%
מקום ראשון ברמה הארצית.
תומר גלאם  -רה"ע:
אנו רואים הישג מדהים למקיף עירוני ד'.
דפנה ביטון:
השנה כולם נכנסו למערך ההתנדבות.
תומר גלאם  -רה"ע:
הצפי הוא עלייה ל ?90%
דפנה ביטון:
כן.
תומר גלאם  -רה"ע:
חשוב לציין את הנתון המאוד מעודד.
אם נתמיד בחינוך לערכים -תהיה גם עליה בתחום הפדגוגי ,הכל נמשך כלפי מעלה.
לפי הפעולות שהתבצעו בשנה האחרונה נראה גם עלייה בתחום המצויינות.
זו הזדמנות להודות לשר החינוך שבכל בקשה שהועלתה ,הוא קשוב לנו.
דפנה ביטון:
המחלקה אחראית על כל תנועות הנוער ואירגוני הנוער בעיר.
היום נפגשתי עם דפנה בן ברוך יועצת אסטרטגית לענייני התנדבויות ואני הולכת לבנות איתה תוכנית אב
שתמומן על ידי קרן טאובר.
תומר גלאם  -רה"ע:
לגבי שימוש במבנים לתנועות נוער ,אני הנחתי שהשנה יתחילו ליצור מבחינה גיאוגרפית מיקום המיועד לשימוש
תנועות הנוער.
באגמים יראו את זה החל מהשנה הבאה.
אם יש בית ספר שניתן ,צריך להפעיל אותם.
היום למרות הרצון הרב  -לא תמיד ניתן מבחינת מקום ולעיתים גם ישנה פגיעה במקום עצמו.
כבר היום צריך לפתוח את הערוצים לתנועות הנוער.
ביקשתי לשלב את תנועת עזרא בבית ספר ברנע והדבר טרם נעשה.
יובל זוזט-
בתי הספר מלאים.
מאוד רצינו להגדיל תקנים של רכזי התנועות אך מבחינה תקציבית לא ניתן.
צריך לעשות מה שאפשר מבחינת האופציות הקיימות.
צריך "מבוגר אחראי" גם אם יש נערים המתנדבים ,שירכז את התנועות.
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אולי לבחון בת שרות לאומי  /סטודנטים.
תומר גלאם-
מיריי אלטיט תרכז את זה ותבחן את הנושא.
חנן בן דוד נציג ההורים-
אצלנו בבית ספר רותם נתנו אופציה לשימוש במקום לתנועות הנוער אך נעשה ונדליזם ואף אחד לא לקח
אחריות.
דפנה ביטון-
* מצגת :שקופית מועצת הנוער.
שיר  -יו"ר מועצת הנוער-
מציגה את הפעולות של המועצה בנוסף  -הגנה על זכויות של הנוער.
לכולם יש את פרטי התקשרות שלנו  -ופתרנו את הבעיות שלהם.
מוניק בוזחיש נציגת ההורים-
מועצת הנוער היא דבר מבורך.
כל ההתייחסות של ועדת החינוך למועצת הנוער היא לכיתות ז' עד יב' .מה קורה לכיתות א'-ו'? "פרלמנט
הילדים" נעלם.
בעבר נתנו קול לילדים ,כיום אין יותר פרלמנט הורים.
סופי חוטובלי יו"ר ועד ההורים-
אסביר ,בעבר הוכנס גוף חיצוני בשויי  200אלף ש"ח.
דפנה התנגדה לפרוייקט וגם פורום ההורים ,הפרוייקט כרעיון הוא מבורך ,התנגדנו ,כי ראינו בזה כניסה ויציאה
של  200אלף ש"ח.
אנשים שנכנסו מבחוץ הקנו יידע ולקחו אותו איתם.
לכן ,העדפנו רכז שיעבוד עם דפנה שיהיה כתוכנית רב שנתית.
כמו שציפינו התוכנית נגמרה וכך גם הרעיון נגמר.
טוב שהתנדבות תחל בגיל צעיר אך לא בדרך הזו.
תומר גלאם  -רה"ע-
היות והנושא הזה מורכב וחשוב תבואו עם תוכנית עבודה מסודרת.
יובל זוזט ,אבקש לשבת עם דפנה ביטון ,מיריי אלטיט ופורום ההורים לבחון את הנושא.
אם תספיקו לפני ועדת החינוך הבאה תציגו את הנושא ובמידה ולא ,תציגו בועדה הבאה.
עדנה אברהמי-
זה מסוג הדברים שלא מביאים ספק חיצוני.
דפנה ביטון:
הפרוייקט "זכותי להוביל" נפל בגלל גורם חיצוני.
דפנה ביטון:
* חנות עודפים ויד שנייה.
החנות פועלת בצורה טובה ביותר.
נציגי ההורים:
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זוהי הפעם הראשונה שאנו שומעים על זה.
מיריי אלטיט:
צריך לקחת את הועד לסיור בחנות.
דפנה ביטון:
היה הרבה פרסום בעיתונות העירונית.
אבי רווח:
מי שרוצה לתרום זה מבורך.
דפנה ביטון-
* אירועי שיא.
אין פה נציג של מנהלי בתי הספר אך הנתונים האלה בזכות המנהלים ,הרכזות החברתיות ומנחות מועצות
התלמידים.
כל התנדבות שמתקיימת עוברת דרך המחלקה להתנדבות.
אנחנו נבנה תוכנית אסטרטגית שמחלקים לפעימות לשנים קדימה.
תנועת נוער צריכה "בית" זה לא יקרה מחר בבוקר ,צריך לבנות משהו לטווח הרחוק.
סופי חוטובלי-
עכשיו יש בתי ספר שעתידים להבנות ,אפשר לעשות כניסה מפרידה עם גדר מפרידה אשר חלק יוקצא לשימוש
תנועות הנוער שיפריד בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי.
היום כשנוער מסיימים  -לא ניתן למחרת בבוקר לפתוח כרגיל את יום הלימודים.
תומר גלאם  -רה"ע:
צריך לבנות תוכנית מסודרת לבתי הספר שנבנים אך גם בבתי הספר הקיימים.
לבחון אם נוכל לגייס בנות שרות שיוכלו לפקח בסוף היום שאכן המקום חוזר לקדמותו.
אבי רווח נציג ההורים:
בת השרות שתלווה שנתיים ולא כמו סטודנט.
דפנה ביטון:
בת שרות לא יכולה להיות רכזת נוער.
אילנית ארביב נציגת ההורים:
יש בנות צעירות ,נערים צעירים שיכולים לעשות זאת.
דפנה ביטון:
בת שרות לא יכולה להיות רכזת נוער.
אילנית ארביב נציגת ההורים:
זה יהיה מישהו שיעבור הכשרה ,אנחנו כהורים שרואים מה קורה בנוער כל כח אדם יתקבל בברכה.
תומר גלאם  -רה"ע:
קודם צריך לבדוק אם ניתן כרעיון  -בנות שרות.
לאבנר מימון ,לדפנה ביטון ושלמה קבסה  -כל הכבוד.
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אחראי
פירוט המשימה
ID
לבחון יחד עם נציג פורום יובל זוזט
 33585הורים את האופציה לבת
שרות מרכזת.
בשם ראש העיר להודות
 33590לכל מנהלי בתי הספר על
שיתוף הפעולה.

דפנה ביטון

ישיבה-
יובל זוזט ,דפנה ביטון
ונציגי ההורים.
 33695שת"פ  +ידיעה +
עידכונים (בהמשך לאי
ידיעה של הפורום על
החנות תרומות)

דפנה ביטון

ישיבה-
יובל זוזט ,דפנה ביטון
ונציגי ההורים.
 33696שת"פ  +ידיעה +
עידכונים (בהמשך לאי
ידיעה של הפורום על
החנות תרומות)

יובל זוזט

יעד

סטטוס

30/05/2018

לביצוע

30/04/2018

30/05/2018

סוג דיון :פגישת עבודה

30/05/2018

מתאריך15/04/2018 :

הדפס בתאריך28/04/2018 :

הערה אחרונה

לביצוע

לביצוע

לביצוע

מספר דיון5329 :

---- Printed by QM7 ----

עמודים5/5 :

