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 חינוך ועדתפרוטוקול 

 

 02/06/2019 שהתקיימה ביוםחינוך  ועדהפרוטוקול ישיבת 

 :משתתפים

 תפקיד שם

 יו"ר איתי ויסברג

 חברת ועדה מוניק וקנין

 חברת ועדהסגן יו"ר ו אביטל תבור

 חברת ועדה טלי נפתלי כהן

 חבר ועדה מאיר נדם

 חבר ועדה רז כרמי

 חבר ועדה שחר איתן

 חברת ועדה אפרת מזרחי

 חבר ועדה רפאל יודלביץ

 חבר ועדה אביחי חיון

 חברת ועדה  עינת רויכמן

 

 נעדרו:

 תפקיד שם

 חבר ועדה שלומי ואזנה

 חברת ועדה ג'וליה משיח

 חבר ועדה אשר מוצני 

 חבר ועדה שלום טרם

 ועדה תחבר קרן חזן גנון

 

 :משתתפים נוספים

 תפקיד שם

 דוברת המועצה  אושרת נגר

 יו"ר הנהגת אשכולות  ויקטור וינברג

 יו"ר הנהגת הנדיב טלי גרינשטיין 

 יו"ר הנהגת בראשית  שמרית נוטמן

 מנהלת בית ספר הרים אורנית אביבי עידן

 צוות בית ספר הרים 
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 על סדר היום:

 צוות בית הספר. -הצגת בית ספר הרים .1

 מנהלי בתי הספר ומכרזים. -עדכונים מוניק .2

 פגישה בנושא היעדרויות מורים.עדכון  .3

 הצגת תכנית אב לחינוך ונתונים דמוגרפיים. .4

הצגת פורמט נוהל דו"ח ליקויים  -היערכות מוסדות חינוך לשנת הלימודים הבאה .5

 החדש.

 שילוב גופים חיצוניים במוסדות חינוך בישוב. .6

 

 

 

 

 

 

 

 ריכוז המלצות לראש המועצה/הנהלת המועצה

 אחר וועדת חינוך במוסד חינוכי פורמלי ולא פורמליל נשתדל לכנס כל ישיבה ש .1

 לחברי הוועדה.יותר בבנימינה וגבעת עדה על מנת לאפשר הכרות מעמיקה 

 יקבע דיון נוסף ממוקד לנושא .2

 או אי סגירת לסגירת להמליץ בנוגע מעקב אחרי נתוני רישום כדי יתבצע  – גן חרוב .3

 ינוך.הגן במידה ולא יעמוד בתקני משרד הח

 .בישוב הפועלים גופיםכלל המנהלת מחלקת חק"ר תאסוף מידע בנוגע ל .4

 .תנוסח המלצת המועצה על שילוב גופים במוסדות החינוך

מבדקי הבטיחות במוסדות החינוך באחריות ובסמכות מנהל בית הספר וקב"ט  .5

המועצה. הועדה ממליצה כי הנהגת הורים אשר מעוניינת להעביר המלצות למנהל 

 ול המנהל בתיאום מראש. בית הספר באשר לליקויי בטיחות תעשה זאת אל מ

 דוחות הבטיחות לשנת תש"פ יפורסמו באתר המועצה.

 יהיה דברור תכוף יותר של מחלקת חינוך . 6
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 :והמלצותדיון 

 

 -גני ילדים נתוני רישום

 דיון

 

 .ילדים פחות בגני הילדים בשנת הלימודים תש"פ צפי לתשפ"א קטן יותר 40

, מסתמנת 3-4תי נוסף לגילאי ריך לפתוח גן ממלכעת עדה מראים שצהמספרים בגב

 .חלוקה עפ"י גילאים ולא עפ"י אזורי רישום בכדי לא לפגוע בילדים אשר משולבים

 .יש צורך לפתוח גן נוסף -בבנימינה יש גידול בממלכתי דתי

ילדים ולכן בשילוב עם ההורים נעשה רישום של הילדים לגן על פי  9היו רשומים  -גן אלון

 .תם ובתוך אזורי הרישוםבחיר

 .מיעוט נרשמים ולכן יהיה מעקב על נתוני הרישום -גן חרוב

 .נתוני הרישום משתנים ודינמיים

 .נתן השיבוץ לגנים באמצעות כניסה למערכתיי 3/7ב 

יתבצע מעקב אחרי נתוני רישום כדי להמליץ בנוגע  לסגירת או אי סגירת הגן  –גן חרוב  המלצה

 בתקני משרד החינוך.במידה ולא יעמוד 
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  -נתוני רישום בתי ספר

 .506בית ספר גבע לומדים היום   דיון

 תש"פ. -עולים לכיתה א 86

  144בית ספר בראשית לומדים היום 

 תש"פ -עולים לכיתה א 45

  200בית ספר הנדיב לומדים היום 

 תש"פ –עולים לכיתה א  22

  569בית ספר אשכולות לומדים היום 

 ילדים לסגירת תקן( 4תש"פ  )  -ולים לכיתה אע 73

  היום התקבל מידע מהמזכירה בבית  80רשומים היום לכיתה א באשכולות ,

חות בעקבות מעבר דירה/ משפ 7הספר שקיבלה ביטול רישום בעבור 

 רילוקיישן.

  452בית ספר אמירים לומדים היום 

 תש"פ  -עולים לכיתה א 54

במנהלת השתתפו  -נושא אזורי הרישום והאתגריםל תנעשה תהליך במנהלת ייחודי

שינוי אזורי רישום, מכיוון שהשנה  –נציגי משרד החינוך, הנהגות ההורים והרשות 

היא שנת תפר וגני הילדים המזינים לא קיבלו הודעה מוקדמת. בהחלטה משותפת 

התקבלה החלטה בה השנה תהיה החרגה מסוימת של אזורי הרישום והחל משנה 

 הבאה יהיה תקף.

 תושבים חדשים ישובצו עפ"י אזורי הרישום החדשים

תלמידים בכדי לא לפגוע בתקנים בבתי  8תקבלו בית ספר בראשית נעשתה הגרלה וה

 ספר אחרים. 

  ילדים  829חטיבת ביניים 

 בקשות שהוגשו בזמן ללימודי חוץ אושרו 45

אוגוסט על מנת לוודא שתקני אורט לא ל 5 תהיה וועדה נוספת לחריגים ב

 נפגעים

 751 חטיבה עליונה 

 40לומדים  -בית ספר הרים 

  8מתחילים 

חידוש וועדה. גילאי  35ילדים שהם בקשות חדשות,  35 -עדות השמהילדים עלו לוו 70

 עד כיתה י' 3

 ילדים גן עד כיתה ב' לומדים בחינוך בייתי  10

  המלצה
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 עדכונים בנושא חינוך 

 .דיון מקדים לא לפרוטוקול בנוגע לעזיבת מנהלי בתי הספרהתקיים  דיון

סיימים תפקיד, חלק יוצאים לשנת חלק מ -מנהלים מבתי הספר בבנימינה יוצאים 5 •

 שבתון וחלקם עוברים לתפקיד אחר

 עד אשר יכנסו המנהלים החדשים יושהו תתוכניות הייחודיו •

 יוני  4ביום שלישי  הוועדה ) וועדת הבחינה( תתקיים -מכרז ניהול אורט •

 המכרז יתקיים 28/5הגשת המועמדות היתה עד ה  – בראשיתמכרז בי"ס אשכולות ו •

 . על פי קביעת משרד החינוך וליבתחילת י

 משך לפי לו"ז משרד החינוךהמכרז ייצא ב –ניהול אמירים והנדיב מכרז  •

כדי לאפשר העשרת מספר  מוניק תשלח את תנאי הסף למנהלים לחברי הוועדה •

 המתמודדים

מפקח כולל )יועץ אך לא בעל זכות הצבעה(, נציג  -וועדות משרד החינוךהרכב  •

 יג משרד החינוך ונציג הרשות המקומית. הסתדרות המורים, נצ

   -פיתוח מנהלים מתוך צוות בתי הספר •

  המלצה

 

 

 -שילוב גופים חיצוניים במוסדות חינוך בישוב

 גופים חיצוניים במוסדות החינוך: דיון

 עמותת שיעור אחר .1

 חברת חשמל .2

 זהב בגן .3

 חינוך יער .4

 שירות לאומי .5

 רמית נציגות חב"ד, נציגות רפו –גופים מתארחים  .6

 .בישוב הפועלים גופיםכלל המנהלת מחלקת חק"ר תאסוף מידע בנוגע ל המלצה

 .תנוסח המלצת המועצה על שילוב גופים במוסדות החינוך
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הצגת פורמט נוהל דו"ח  -היערכות מוסדות חינוך לשנת הלימודים הבאה

 -ליקויים החדש

 דו"ח ליקוי בטיחות נוהל חדש תש"פ  דיון

הל חדש בפרסום והנגשת מידע דו"ח ליקויי בטיחות בעקבות דיון בהנהלה התקבל נו

 בבית הספר

טבלת  הכוללת גם סוקרי הבטיחות בבתי הספר יכינו דו"ח ליקויים עפ"י פורמט חדש

הדו"ח יפורסם באתר המועצה בליווי דברי הסבר ויתעדכן אחת לרבעון ביצוע.  מעקב

 .בהתאם לתיקונים הנעשים

 מועצהיעלו מידית לאתר ההחדשים הדו"חות 

שיתוף ציבור בנושא בהובלת קב"ט -כנס בטיחותסמוך לפתיחת שנת הלימודים יערך 

 המועצה

כדי תי הספר להתלוות לסוקרי הבטיחות יו"ר הנהגות ההורים יציעו למנהלי ב

 מנהל בית הספר  ו שלאישורלשיקולו ו -להראות ליקויים בבתי הספר

ובסמכות מנהל בית הספר וקב"ט מבדקי הבטיחות במוסדות החינוך באחריות  המלצה

המועצה. הועדה ממליצה כי הנהגת הורים אשר מעוניינת להעביר המלצות למנהל בית 

 הספר באשר לליקויי בטיחות תעשה זאת אל מול המנהל בתיאום מראש. 

 דוחות הבטיחות לשנת תש"פ יפורסמו באתר המועצה. 

 

 

 

 דיון 

 מקרה גן אלון וגן חרוב דיון

 קודם את הציבור או קודם את ההורים האם מיידעים

 גן חרוב ניתנה אפשרות להורים לגנים שמזינים את אמירים

 יש פגישה עם ההורים בנוגע לגן חרוב 18/6ב 

 דברור תכוף יותר של מחלקת חינוך לבצע המלצה

 

 

 

 


