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השתתפו איתמר שמעוני  -ראש העיר
אבי קמינסקי  -מנהל מינהל חינוך
יצחק בריגה  -מנהל אגף חינוך
נמרוד גלנטה  -מנהל אגף תרבות ,נוער וספורט
יובל זוזט  -סגן מנהל אגף מנהלה ולוגיסטיקה
דוד אלבז  -מנהל מחלקה למנהל
אורלי פולאט  -מנהלת תוכניות למניעת אלימות
רוני צבר  -מזכירה
נעדרו

שלמה קבסה  -מנהל המחלקה הפדגו
ריקי שי
מיריי אלטיט
אלכס פודוליץ  -עו" מרכז נושא עול

מכותבים אושרה סגל  -דוברת
חיים סופר  -מנכ"ל העירייה
זיוה מימון  -סגנית מנהלת לשכת רה"ע
סעיף  1וועדת חינוך מס'  1בנושא החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

הצגת המינהל החינוכי
משתתפי חברי וועדת החינוך שאינם עובדי עירייה -
דר' ריקי שי  -חברת מועצה
עו"ד אבי קריסי -חבר מועצה
הרב יעקב אביטן -חבר מועצה
אברהם עשור  -חבר מועצה
מוטי סיבוני -מנהל ביה"ס נווה ציון
טליה בר'קוביץ  -מנהלת ביה"ס רונסון
ציון זוארץ  -נציג ועד ההורים העירוני )עירוני א'(
יובל סעדון  -יו"ר מועצת התלמידים
גניש יורם
סופי חוטבלי פנחס  -יו"ר פורום הורים
נעדרו  -מיריי אלטיט  -חברת מועצת העיר
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נעדרו  -מיריי אלטיט  -חברת מועצת העיר
אלכס סולטנוביץ  -חבר מועצת העיר

איתמר שמעוני  -אני מברך ושמח על ההתכנסות היום .המטרה של המפגש  -סיכום שנה.
אנו אחרי שנה של עשייה ע"י מנהל החינוך  -נעשו שנויים אירגוניים חדשים  ,הפערים גדולים ממה שציפנו ,תשתיות  ,פערים פדגוגיים ,פערים של
התייחסות לתלמיד  ,למחנך למנהלים.
 330מליון ש"ח הושקעו בתשתיות כולל חינוך  ,בפועל למעלה מ 100-כיתות וגנים חדשים נבנו  ,שופצו גנים  ,מוגנו.
ירדה ההוצאה לנפש בחינוך מההורים ,לקחנו הרבה החלטות קשות  ,כולל פתיחת שנת הלימודים בעיצומה של מלחמה.
הרב יעקב אביטן ממונה חינוך שמקבל האצלת סמכויות ,הרב אברהם עשור יטפל בכל הנושא החינוך החרדי ,עו"ד אבי קריסי ממונה על חינוך מבוגרים,
ריקי שי אחראית על החינוך הבלתי פורמלי ,סופי חוטבלי יו"ר פורום הורים.
מצגת פתיחת שנת הלימודים.
איתמר שמעוני -היה חשוב לפתוח את השנה ללא תקלות וכולם עבדו סביב השעון לטובת מטרה זו.
לאן פנינו ? המשך השקעה ותשתיות ,קיים צורך בעוד  54גנים
בשנת  2015יבנו  33גנים חדשים
 3בתי ספר יסודיים יבנו בשנת 2015
קיים דגש על חינוך בגיל הרך ,יסודות נרכשים כבר בגילאים אלו  ,ננסה לפתח מדד שיוכר בעיר לחינוך בגיל הרך ויוגש בתוכניות פדגוגיות.
בשנת  2015-2016העיר תקבל תפנית משמעותית -
פנינו לאן? ישנם הסכמים חשובים ומשמעטותיים לעיר ,תוך  5שנים סיום בנייה של  25אלף יחידות דיור דרך "הסכם גג" בקטע הצפוני של העיר ,דבר
שיקל ויתן פתרון של פקקים  ,דבר שיתן מענה למצוקות חניה ,יוקם פארק הייטק ,תעשייה ,מתחם תחזוקת רכבת,
פיתוח רצועת החוף  -עד סוף  2016יוקמו שטחי מסחר  ,טיילות  ,מקומות בילוי ,כבר הקיץ מתחילים את הבנייה והוגשו כבר היתרים. .
התושב במרכז ,יותר התמקצעות במתן השירות
עתידה של חטיבות הבניים יעלה כשאלת מפתח בדיונים בנושאי החינוך
חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,מעון רב תכליתי ,חווה טיפולית ,מתוקצב בפרויקטים מיוחדים.
תוכנית לשילוב בהשכלה גבוהה גם לסטודנטים עם צרכים מיוחדים הוצגה ועלתה ע"י הגב' מירי קריסי.
חינוך בלתי פורלמי.
אבי קמינסקי  -חשוב שבני הנוער ימשיכו בעיר בתור סטודנטים.
מודה לכולם על מה שעשו השנה.
הרב אביטן -שמח ומברך על ההתכנסות ,בהחלט יש פרויקטים רבים  ,צריך להתכנס יותר במהלך השנה.
משבח את רה"ע בכל מה שקשור לבינוי מוסדות חינוך שבוצע.
חשוב שמתחילים לתת דגשים על תכנים ,וכן חשובים המעברים מהגן לביה"ס יסודי וחטיבות ותיכון.
צריך שיהיו כללים אחידים שדנים ומיישימים אותם  ,החינוך החרדי מקבל שייכות שלא קיבל מעולם ועל זה אני מודה מעורבות ולא רק התערבות.
אבי קמינסקי -
מצגת מנהל החינוך -עשייה של סיכום חצי שנה של עשייה.
חשוב לציין כי אנו מגבים את עובדי ההוראה.
אנו עובדים על שני צירים ,ציר חינוכי ו -פדגוגי וציר מנהלי המשולבים יחדיו בעשייה חינוכית
אנו הזרוע הביצועית והאחראית ליישום מדיניות משרד החינוך והרשות המקומית.
תוכנית העבודה המונחת לפניכם מבטאת תפיסת עולם ערכית ,חינוכית ומינהלית בהלימה חמדיניות משרד החינוך ומדיניות ראש העיר ,קרי בניית רצף
חינוכי -החיבור שבין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי  -בכל המסגרות.
אשקלון הגיעה למקסימום האפשרויות שלה מביחינת בגרויות  ,בשל מצד דמוגרפי  ,לא ניתן לעבור את  80האחוז.
טיפוח מערך החינוך החברתי בבתעי הספר היסודיים והעל יסודי.
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מינהל החינוך קיבל תפנית של מנהל החינוך מודרני -כוחה אחדותה.
צביון וצבע של הקהילה נמצא בבתי הספר.
ריקי שי  -צלצול שני  , 2015חשוב לפתח ,צריך להכניס את הספורט לרשת המתנסים.
איציק בריגה -המבנה הארגוני של מערכת החינוך נראית שונה מכל השנים  ,כיום המערכת מסוכרנת בין כל הגופים.
אחד הדברים החשובים זה החיבור בין חינוך פורמלי והבלתי פורמלי )זה היעד(.
נושא מניעת נשירה עומד כיום על  ,1.09%המטרה להגיע לפחות מאחוז ,ע"י תוכניות .
תאום ציפיות בין בתי הספר היסודי לחטיבות הביניים שיהיו חיבורים ורצף.
איתמר שמעוני  -עפ"י המיצב ניתן לראות /לזהות בעיות פדגוגיות
איציק בריגה  -נתמקד בחינוך המיוחד
נפתחו  3גנים מכילים
קיים צורך בפסיכולוגים
אנו מאמינים שאחד המרכזים החשובים זה מרכז לגיל הרך.
אחוז הזכאים לבגרויות 74%
איתמר שמעוני  -יש לנו היום מנהל המאויש ברוב התפקידים  ,סה"כ המערכת קיבלה ביזור מתאים עם אנשים טובים שעושים עבודה מצויינת.
אבי צריך להשלים גם בביזור בתפיסה איך כולם מסייעים.
נמרוד  -אין התנגשות בין מערכות  ,הדינמיקה בין האירגונים ה צריכה להיות שוטפת והחל ממועצת הנוער.
.1צריך להגיע למצב שהעיר מייצרת תרבות לעצמה  ,ולחשוב איך לגרום לציבור לצרוך את התרבות שהעיר מייצרת ולתת להם במה וביטוי.
 .2עיצוב הזדהות עירונית ולוקל-פטריוטיות.
.3עבודה על ממשקי חינוך פורמאלי-בלתי פורמאלי.
.4שיפור המצב העגום של המבנים הציבוריים בחינוך הבלתי פורמאלי.
 .5דגש על התנדבות נוער וצעירים
סופי חוטבלי-פנחס  --אבי שדיבר על ערכים מביה"ס יסודי  ,זה חשוב שתהיה פעילות תרבות ופנאי של הילדים חוץ מהמתנסים ,האם יש תוכניות ?
איתמר שמעוני  -חשוב לקדם זאת.
יובל סעדון  -ניתן בבית העם לקיים פעילות תרבות ופנאי ,תתנו לנו כיוונים.
טליה ברקוביץ  -אני נהנית מהיש/יבה  ,מרגישה שנעשה הרבה וקיימת פתיחות מקרב ההנהלה ,אני מציעה לפתח פעילויות עם בני נוער ולגרום להם
להשאר בעירץ
אבי קמינסקי  -החלום שתלמידי כיתות ט' בלימודי שלח יחנכו את תלמידי כיתות ד'.
יורם גניש  -אני נהנה לשמוע על תוכניות של החינוך המיוחד אך לא שמעתי על סנכרון בין אגף החינוך לאגף הרווחה ,יש נתק בין שני הגופים.
חשוב שתנועות נוער יהיו גם בשכונות הדרומיות.
איתמר שמעוני -זהו דיון ראשון ,זכינו במכרז של הפעלת  14מעונות יום.
אנו מתיישרים עפ"י תפיסת עולם ,מייצרים מצב של חינוך ולא רק של נותני שירות.
יש מתקנים בעיר שמבחינה תשתיתית לא ראויה בנראות שלהם.
אנו הולכים להשקיע במתנס שפירא  9-10מליון ש"ח.
ריקי שי  -אני שמחה שוועדת חינוך מס'  1יצאה לדרך.
צריך ליצור שלכל ילד חלום בעיקר בדברים שהילד חזק בהם  ,להקצות משאבים ,כולל מתנדבים.
המשל"ת עושה עבודה יפה במתנסים
מרכז הכנה לצה"ל
תוכננו פעילויות לחנוכה
הושלשו מס' ארועים במתנסים.
מוטי סיבוני-
 .1הנושא הכי מדובר בעיר הוא נושא החינוך.
 .2אנו זוכים לשיתוף פעולה ממינהל החינוך.
 .3חסר פרוייקטים חינוכיים בבתי ספר.
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 .3חסר פרוייקטים חינוכיים בבתי ספר.
 .4חושב שניתן להוזיל את עלות החוגים.
בביה"ס נווה ציון המדריכים מגיעים לביה"ס ממתנ"ס שפירא  -כ 80 -ילדים נהנים מחוגים.
תודה רבה לכולם.

 IDהחלטות
 1015ועדת חינוך הבאה תהיה בנושא "ניהול עצמי"
ID
7008

7011

סטטוס
ת.תוקף
 11/12/2014הופצה

אחראי
נושא משימה פעילות
אבי קמינסקי -
אבי להציג את אחוזי
הצגת נתוני
מנהל מינהל
הצלחה בבגרות הצלחה בבגרות בפני רה"ע
חינוך
אבי קמינסקי -
הכנת יום גיבוש אבי יש לקיים יום גיבוש
מנהל מינהל
ולתת הכרה של ערב של
מינהל
חינוך
.מינהל החינוך
החינוךיום
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