עיריית נס-ציונה
Municipality of Ness Ziona

ישיבת וועדת חינוך מס'  01/2019מתאריך 31.3.19
נוכחים:
תפקיד
ראש העיר
סגנית ומ"מ ראש העיר
חבר מועצה וס.יו"ר הועדה
חבר מועצה וס.יו"ר הועדה
חברת מועצת עיר
חברת מועצה
מנהלת אגף החינוך
מנהל מחלקת בתי הספר
מנהלת מחלקת גני ילדים
מזכירת אגף החינוך
חסרים:
תפקיד
חבר מועצה

שם
שמואל בוקסר
סמדר אהרוני
שאול רומנו
גיל אנוקוב
מאיה פז שקולניק
טלי חייט
ריבה קליין
מוטי סגל
אביב קליין
אילנה נעמן

שם
אליהו לוי

משתתפים:
תפקיד
מנהל אגף שפ"ע
ראש מטה ראש העיר
עוזר ראש העיר
יועץ חדשנות של אגף
החינוך
מנהל תחום פרט
מנהלת לשכת ראש העיר
יו"ר פרלמנט הנוער
מנהלת בית הספר בן צבי
מנהלת בית הספר ניצנים
מנהלת בית הספר גולדה
יו"ר ועד הורים ישובי
יו"ר ועד הורים ישובי
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור

שם
רפאל קריספל
אפרת דמארי
גיל בלט
רמי שקד
טלי וקנין
ברית גופר
שובל דרוויש
אורלי אדרי
לימור שמעונוב
אורלי פורת
אפי פרנקל
נתי כהן
נוה בהט
שי פרדה
עירית כהן
הילה קרופסקי
ליאור אלימלך
יוהלה קסנך
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על סדר יום:
סד' נושא
תפיסה חינוכית
1
המודל החינוכי העירוני
2
תוכנית תשתיות טכנולוגיות למוסדות החינוך
3
סטטוס רישום לגני ילדים ולכיתות א
4
תהליך רישום לבתי ספר על יסודיים
5
תהליך מיון כיתת נחשון עירונית
6
תוכנית רצפים מגן לכיתה א ,מכיתה ו לכיתה ז
7

מהלך הדיון:
פתיח של ראש העיר
מנהלת אגף החינוך הציגה הנושאים במצגת – מצורפת לסיכום
התייחסות
תקצוב לשנת  2019על סך
 3.5מיליון  ₪לטובת שלב
ה.must-

סד' נושא
תוכנית תשתיות
1
טכנולוגיות למוסדות
החינוך
2

תוכנית תשתיות
טכנולוגיות למוסדות
החינוך

המשך התוכנית שלב ב'
ושלב ג' יועברו לאישור
תקציבי בשנים העוקבות

3

תוכנית רצפים מגן
לכיתה א ,מכיתה ו
לכיתה ז
התכנסות וועדת חינוך

לא הוצג מפאת קוצר זמן.
נדחה להתכנסות הוועדה
שתעסוק בפדגוגיה.
בהנחיית ראש העיר
תתכנס אחת לשלושה-
ארבעה חודשים

5

בניית בית ספר יסודי
נוסף

6

בית הספר פארק המדע

יבנה במזרח ליד אולם
צמרמן עבור בית הספר
שיבולים
השלמת חללים לשנת
הלימודים תשפ"א בהתאם
לצורך

4

אחריות
מנהלת אגף
החינוך ומנהל
אגף מערכות
מידע
מנהלת אגף
החינוך ומנהל
אגף מערכות
מידע
מנהלת אגף
החינוך
מנהלת אגף
החינוך

מנהלת אגף
החינוך ומהנדס
העיר
מנהלת אגף
החינוך ומהנדס
העיר

לו"ז
פריסת כל
התשתית
תסתיים עד
1.9.2019
לדיון
בדצמבר
2019
עד אוגוסט
2019
התכנסות
הבאה – יוני
– 2019
תעסוק
בתשתיות
בינוי.
צפי סיום
בניה תשפ"ב
סיום אוגוסט
2020
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סד' נושא

7

בית הספר פארק המדע

8

קירוי מגרשי ספורט

9

הכנת תוכנית חומש
לתכנון השיפוצים
במוסדות החינוך
שירותים ניידים בנחלת
ראובן בתאריכים
 20-30/6למסיבות
אפטר פארטי של
תלמידי שכבה ו
עלות האירועים של סוף
שנה של בתי הספר
במשכן לאמנויות ובהיכל
התרבות
פתיחת אזורי הרישום
בכל בתי הספר השש
שנתיים בעיר.

10

11

12

התייחסות
זאת עקב מחסור בכיתות
ותכנון לא נכון
הקמת בניין שלישי
לתשפ"ב
החלטה שהיתה צריכה
להיעשות לפני שנה וחצי
בבתי הספר :שקד,
בינתחומי הדר ופארק
המדע
שיפוץ  4גני ילדים באופן
מיידי
הרשות תממן

אחריות

לו"ז

מנהלת אגף
החינוך ומהנדס
העיר

סיום
באוגוסט
2022

מנהלת אגף
החינוך ומהנדס
העיר
מנהלת אגף
החינוך ומנהל
אגף שפ"ע
מחלקת רכש

סיום
באוגוסט
2020
עד
1.9.2019
20.6.19

תסובסד ב 25%-על ידי
הרשות

עוזר ראש העיר
ומנהלת אגף
החינוך

יוני 2019

יחל בשנת הלימודים
תשפ"א בליווי משרד
החינוך

מנהלת אגף
החינוך

1.9.2020

רשמה :אפרת דמארי – ראש מטה ראש העיר
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