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 ט' אייר תשע"ה                                             

 2015באפריל   28                                    
 
 

 רשימת תפוצה( לכבוד: )
 

 א.ג.נ., שלום רב ! 
 

 
   27.4.15  -ח' אייר מתאריךישיבת ועדת חינוך   פרוטוקול

 
 

 עינת שמש, איריס בריטשטיין,   , ישראל דיאמנט ב,מיכל זה  שמעון הראל, יאיר ושדי,  : יגאל להב,משתתפים
 שגית צפריר,  מלכה אסנת שירזי, רחל שטיינר, עליזה ליפסקר, מרים שפירא, עדה ארנבר,            
   נעמה כהן,  אהרלה אדלר, עידית זיקרי,  אורטל כהן,דורית גאדג',  טליה קורן, אביבה דגן,           
 ענבל אורן ברנד  יורם לסר,רעות סימן טוב,  הודיה מויאל, שרה סאלם,  יוחס,איריס מ  הנדלר דוד,            

 
בתאריך הנ"ל נערך דיון מסכם לשלב א של עבודות תתי הועדות של ועדת החינוך והצגת הממצאים בפני  

 המשתתפים. להלן תמצית הדיון: 
 
 

ת ההשקעה של אנשי המקצוע  והשתתפות בועדות ומוקירים א  תההירתמומודים לכולם על   -יאיר,יגאל,שמעון
 והתושבים שהשתתפו בועדות.

 
ונערך  , תוכנית עלויות מול לו"ז לביצוע מצגת עם כל ההמלצות של ועדות המשנה והועדה האסטרטגית הוצגה

 . בסופה דיון סביב ההמלצות
 

  לאור בקשת ראש המועצה להמתנה עם נושא המשאל מסיבות שהוצגו לגבי הרכב בתי הספר הממלכתי דתי
, עלו תגובות אחרות ע"י חלק  השנים הקרובות של משפחות עם תלמידים 3-עד להגעת המסה הגדולה ב העתידי

יגאל ציין כי שאלון אינטרנטי לגבי מגמות המשפחות החדשות מופץ בין   מהמשתתפים לביצוע הסקר בדחיפות.
 הרוכשים החדשים בפרויקטים השונים. 

 ו.  -ג, ד -ברים של הילדים אהבקשה העיקרית שהוצגה הינה צמצום המע
 הנושא יבחן שוב מול המנהלים.

 
דתיים וחילוניים מידים מציע לבדוק ולשקול בתי ספר מעורבים תלבי"ס רימו"ן יש בעיה כמותית של  -יורם לסר

 ם משאל. לדעתו אין צורך בקיו. תיה"סלדוגמת מזכרת ב
 י וזאת פגיעה. יפשית מיד תחושתי שמנהל ביה"ס מקבל תלמידיי חוץ ביד חו -בי"ס ברקאי 

 גבוהה. שכר לימוד מצריך חשיבה העלות  –ודתיים בפרט   בתי"ס תיכוניים בכלל
 

  .ועם המינהל לחינוך דתי במשרד החינוך  מקיימים דיונים עם כל הרשויות הסמוכותאנו  נושא העל יסודי    -יאיר
זה  בתוספת בתי ספר על יסודיים שנים הקרובות ולכן אמור להיות שינוי משמעותי   3גידול במהלך ל אנו צופים 

 נוגע כמובן גם לישיבת השומרון. 
 

 נשמח לראות משאבים שמגיעים מהמועצה לרווחת התלמידים כגון תפוח הפיס בקדומים.  -שגית
 

 לא רק "בצבע". –חשוב לעשות שינוי במבנה בתחום הניראות שהוצע,  – רחל שטיינר 
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לגבי בניית מעונות החדשים זה ייקח כמה שנים. כרגע אנו מתמודדים עם מעונות ישנים  חשיבה    – איריס מיוחס
 והשוטף הוא בעייתי מה עושים?

 
 משפצים,מתקנים בהתאם לצרכים מתוך סל התקציב הקיים.   – יגאל

 
 רמלי והלא פורמלי האם זה נדון? פעילות מחברת לסוגי הקהילה, חיבור בין הפו – רחל שטיינר 

 
 .זה חלק מהמלצות הועדה ויש כבר תוצרים –יגאל 

 
 הם מה קורה עם זה? ילבנ  ו בינינחיבור   -מעלה שומרון -אורלי קלמן

 
ניתן לראות שכבר  כולל תכנון משותף לשכונה חדשה שתחבר בין הקהילות,  אנו עושים הכל על מנת לחבר – יגאל

 יעים.הם מג  מסוימיםרועים ילא
 

 גילאים.   –פדגוגים בבתיה"ס כגון מרחבים רב  כיום תחומיםניתן לקדם   – עליזה
 הנושא יבחן מול תוכנית מסודרת שתגדיר צרכים.   –יגאל 

 
 תודה לכלל המשתתפים. המשך פעילות הועדה, עם גמר תוכנית היעדים למועצה. 

 
 
 
 
 
 רשם: יגאל להב                   

 
 הועדה שחסרים + חברי   נוכחים תפוצה:


