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השתתפו איתמר שמעוני  -ראש העיר
אפי מור  -סגן ראש העיר הממו
אליק סולטנוביץ  -סגן ראש העיר ממונ
יעקב אביטן-חבר מועצה
רועי שוורץ  -עוזר/ת רה"ע
מיריי אלטיט
אבי קמינסקי  -מנהל מינהל חינוך
יצחק בריגה  -מנהל אגף חינוך
יובל זוזט  -ס.מנהל מינהל חינוך ותנו"ס
יחיאל אמסלם  -אחראי פרופיל בתי ספר
סיגל ברששת  -עוזרת אישית של ראש מנהל לחינוך ותנו"ס
אורלי פולאט  -מנהלת תוכניות למניעת אלימות
גלית מרציאנו  -מנהלת יח' חינוך מיוחד
עדנה אברהמי  -ס' מנהלת אגף רווחה חינוכית
דנה גרינבלט  -רכז תוכן
ליז כהן  -רכזת גני ילדים
מוטי סיבוני -מנהל בי"ס נווה ציון
דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי
סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום הורים עירוני
אורטל חכמון
יהודית שיניין
מרגלית ברכה
רן ידעי
שרה אזולאי
ציון זוארץ
נעדרו

נמרוד גלנטה  -מנהל אגף תרבות ,נוער וספורט
דניאלה כהן  -מנהלת מחלקת חינוך יסודי
ריקי שי
יהודה רזיאל
שי רובין
אזמראו סהלו
סלבה גרודזינסקי
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מכותבים חיים סופר  -מנכ"ל העירייה
זיוה מימון  -מזכירת משנה לראש העיר
סעיף  1פתיחת הועדה -ראש העיר
בפתחו של תקציב  2016מצורף לספר התקציב " -הסכם הגג" ,בין  300,000מל"ש לחצי מיליארד ש"ח עבור פיתוח בעיר אשקלון ,כל זה יתרחש בריבון
הראשון.
על מנת שנקבל את הכסף בחצי השני של חודש דצמבר ישווקו את הקרקעות הללו ,נשווק  800יח' בשכונה שתיקרא "עיר ימים" עם אכסניות נוער,
מלונאות ,מסחר בקו המים.
בעיר היין אושרו  11,250יח' דיור שניתן לשווקם .ב 2016נתחיל לשווק בערך  4000יח' דיור חדשות 2000 ,מתוכם -דיור למשתכן ) הכוונה לאנשים
שאף פעם לא מימשו את זכאותם למשכנתא( קרקעות אלו ישווקו לקבלנים במחיר "אפס"  -מי שייתן את המחיר הנמוך ביותר יזכה ,ההישג הוא -אותם
אנשים שלא לקחו משכנתא ,יוכלו לקנות דירה ב 800,000-ש"ח.
ב 2017נשווק  3000יח' דיור" -דירה להשכיר" ) מתוך  ,(5000בועדת חינוך הבאה אני רוצה להציג לכם את התוכנית המפורטת עם לוח גאנט של כל
הפעילות המתוכננת בנושא וכך תדעו מה התוכניות העתידיות עד .2020
איך כל זה קשור לחינוך?-
מישהו צריך לאכלס את כל יח' הדיור הללו ,איך מושכים תושבים לעיר? ,בעקבות סקר שהצגתי אתמול במפגש עם מנכלי"ת משרד הפנים גב' אורנה
הוזמן ונתבשרתי שאשקלון היא העיר עם ההגירה חיובית גם ב ,2015תוצאות הסקר של  2800נשאלים אומר שהפרמטר הראשון שאנשים באים לפה
הוא -חינוך,לא משנה מה נעשה -הכל מתחיל בחינוך ,אנשים בוחרים לגור פה ועובדים בערים סמוכות -אין לי בעיה עם זה ,העדיפות אצלי היא חינוך,
חינוך טוב ואח"כ כל השאר ,כשבמקביל יש מו"מ עם "אלתא"" ,קוקה-קולה" ,להביא את המפעלים לעיר ובנוסף הממשלה העבירה נוסח החלטה
שאשקלון עתידה להיות אזור עדיפות א' ,אבל קודם החינוך ובמקביל השאר.
אני רוצה לציין שהיום ביקרתי בבי"ס "מצפה-ימים" ,בי"ס כממלכה ,התרגשתי מלראות יצירות מדהימות של תלמידים ,לראות איך כולם נרתמים ,חינוך
זו השקעה ,חינוך זה לא רק לבנות אלא גם תכנים.
עברתי על המצגת שמינהל החינוך הכין ,נעשתה פה עבודה יפה מאוד ,מושקעת ,שילוב של תכנון בניית מקיף חדש נוסף בעיר שחסר לנו מאוד ,ישיבה
חדשה ,שיפוץ האולפנא ועוד .כשאנחנו משווקים  5000יחי' דיור ב 2016מצריך מאיתנו לבנות קודם כל בתי ספר ,מעונות יום ,החינוך מתחיל מגיל 3
חודשים.
אני רואה פה גם את ההשקעה בתוכן ,אבי הגיש תוכנית של תקנים חדשים ,כוח אדם ,יח' מדידה של מערכת החינוך של נתונים במערכת ,מרכז מידע
שיוקם ואת כל זה כבר אישרתי ובהחלט נעשתה פה עבודה יפה וזו ההזדמנות לומר תודה .תודה על שיתוף הפעולה של כולם ,מודה לסופי ופורום
ההורים על שיתוף פעולה מדהים ,מודה למיריי על העבודה ההשקעה ותוצאות טובות ,מודה לאפי מור על מערך האבטחה והשמירה בגנים הדואג
לבטחון ילדנו ,הפכנו להיות עיר שמחקים אותה בכל הנושא של האבטחה בגני הילדים.
 ,כשעובדים בשיתוף פעולה ללא מאבקים בדרך מתורבתת יש תוצאות טובות.

סעיף  2אבי קמינסקי מציג מצגת
מצגת בנושא פעילות מתשע"ה -לתשע"ו של מינהל חינוך ותנו"ס ) .מצ"ב המצגת(

סעיף  3תוכנית רובוטיקה בבתי ספר
סופי חוטובלי-
תוכנית זו מהפכנית,אנו נשמח מאוד שתוכנית זו תיכנס למתנסים

סעיף  4מוטי סיבוני -תוכנית רובוטיקה
זו תוכנית מושקעת מאוד ,המורים עוברים הכשרה ומעבירים לתלמידים ,יש הדרכה גם משרד החינוך ובנוסף יש מעקב ,מורות שלנו השתתפו
בהשתלמות על התוכנית.

סעיף " 5תוכנית"-זכותי להוביל
סופי חוטובלי-
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זו תוכנית נהדרת ,ראינו אותה במצגת שהוצגה בועדת חינוך בקודמת ,כל הכבוד.

סעיף  6פרוייקט סייבר
רן ידעי-
אם יש אפשרות לפנות למנהל האולפנא להסביר לו את החשיבות של לימוד מדעי ,זאת הזדמנות לעבוד עם המנהל.

סעיף  7פרויקט סייבר
יחיאל אמסלם-
לקחתי זאת בחשבון ואני בודק את הנושא מול ינון בן דוד.

סעיף  8איגור רשף -חבר ועדה
רצוי שיהיה שיתוף פעולה בין הטכנולוגיה וההיטק

סעיף  9איציק בריגה
יש הסכם גג שאמור לפתוח צוהר אחר גם בנושא זה.

סעיף  10רן ידעי
בנושא סייבר -ישנו בי"ס בבית שמש שהביאו נציגים מ 8200 -ופתחו כיתה ,המנהלת החליטה שמתוך בית ספרה יקחו את התלמידים המתאימים.

סעיף  11דפנה ביטון
בשנתיים האחרונות אנו רואים את השינוי בחינוך הפורמלי ,מבקשת שייחדו נושא אחד של החינוך הבלתי פורמלי באחת מוועדות החינוך בהמשך
להסכם הגג צריך להתחיל לעשות שיעורי בית כדי למנוע אחר כך התמודדות עם פשיעה ,הנוער האיכותי הוא הנוער המעורב בקהילה המחנכת
למנהיגות.
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