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כ"ד אייר תשע"ט

פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום 27.05.19
משתתפים:
מר ניסים גוזלן – ראש המועצה
מר מתי חותה – מנכ"ל המועצה
מר נועם ששון -חבר מועצה
מר גלעד גולדמן – מנהל מח' החינוך במועצה
גב' טלילה מזרחי – חברת מועצה ויו"ר הוועדה
מר אבנר ברק – חבר מועצה
להלן סיכומי הדברים והמלצות הועדה :
 . 1צוין כי יושמו המלצות הועדה מתאריך  8.4.19כדלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.

נקבע חזון חינוכי ומידולו ואושר עקרונית ולאחר אישורי המשרות החסרות במידה ויאושרו
לא קיימת מניעה להעלותו לאתר.
הסכמה עקרונית על מודל המבנה הארגוני של מחלקת חינוך .
אושרה הגדלת משרה לגברת רותי קמל רכזת החינוך המיוחד –הוגשה בקשה לאישור משרד
הפנים .
משרת רכז פרויקטים אושרה עקרונית יש להגיש נחיצות משרה או פרילנסר ולקדם קליטה על
פי פרופיל המפורט בנספח סדר היום לוועדה מתאריך 27.05.19

 .2לעניין פיתוח מקצועי והכשרת הצוותים במחלקת החינוך -הומלץ להמשיך תהליך פיתוח עם
ליאורה וגדי אמיר ,היועץ הארגוני במסגרת התוכנית והתקצוב הקיים וזאת על מנת ,לשפר את רמת
השירות והאיכות של צוות המחלקה והגברת והגדלת יעילות הצוותים ואיכות מתן השירות
לאוכלוסיית ההורים .
עוד הוצעה פגישה משותפת בין גדי אמיר להלן היועץ הארגוני לבין טלילה מיזרחי להלן להמשך ליווי
ועידוד תהליך ההכשרה והפיתוח של הצוות .

 .3פרויקט מועדון קריאה המפורט בנספח  3יוצע באופן רוחבי לבתי הספר על ידי מנהל מחלקת חינוך
מר גולדמן גלעד .
 .4טלילה ומר ברק אבנר יבחנו הקמה והפעלת תוכנית לעידוד הקריאה בבתי הספר ובאופן רוחבי
ביישוב כחלק מעידוד האוכלוסייה לתרבות ,זיקה לעולם הספר ועוד.
 .5קידום פגישה עם מנהל מכון  E.Z WAYמר זלצר אהוד והגורמים הרלבנטיים להלן ראש המועצה
מר גוזלן ניסים ,מנהל מחלקת חינוך מר גולדמן גלעד ,מנהל התיכון ומנהלת החטיבה נווה נחום –
{יצוין שכרגע פועל מכון קידום במסגרת התיכון }
עוד הומלצה בחינתן של פתיחת מגמות ריאליות המכוונות למדעים וטכנולוגיה בתיכון .
 .6בחינה למידה והכרת עומק של פרויקט עיר אקדמית בשיתוף בית ברל הפועל שנה ראשונה ביישוב
קידום פגישה עם צוות מנהלי הפרויקט וועדת חינוך (.את הפגישה יארגן מר גלעד גולדמן מנהל
מחלקת חינוך)
צוינה כדאיותה של התוכנית והשפעתה על פיתוח צוותי ההוראה ביישוב.
 .7הובאה בקשה לישיבה הבאה הצגת נתונים ופילוח רוחבי כולל מספרי תלמידים וכמות כיתות בכל
שכבה ובכל בית ספר ביישוב.
 .8שיפוצי קיץ –לא הובא מפרט כמתבקש בסדר היום אך הובהר על ידי מנכ"ל המועצה מר מתי
חותה וראש המועצה מר גוזלן ניסים כי תוכן התוכנית יעלה תחילה בוועדת כספים בתאריך 4.6.19
ויובא לעיונם של חברי הוועדה .
 .9הוצע לצאת למכרז קבלנים לשיפוצי קיץ בהקדם שכן מסתיים ההסכם עם הקבלן הקיים ב16.06.19
 .10הועלתה הצעה ,מאחר ומבני בתי הספר והגנים חדשים יחסית יש לבדוק את היקפי האחריות
החלה על הקבלן במידה ונגרם או קיים נזק במהלך שנת הלימודים –נקודה זו עשויה לחסוך בעלויות
ובתקציב עתידי.

רשמה :טלילה מזרחי
רשם :גולדמן גלעד .

