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 חינוך ועדתפרוטוקול 

 

 12/1/2020שהתקיימה ביום חינוך  ועדהפרוטוקול ישיבת 

 

 בהשתתפות:

 תפקיד שם

 וועדה יו"ר אביטל תבור

 מנהלת אגף חק"ר -חבר ועדה וקניןו מוניק

 מועצהחברת  מזרחי אפרת

 חבר מועצה שחר איתן

 מפקחת משרד החינוך ג'וליה משיח

 הנהגת הורים אשכולותיו"ר  ויקטור ויינברג

 יו"ר הנהגת הורים אמירים נידם מאיר

 מנהל קרית החינוך אורט יורם יופה

 יו"ר הנהגת הורים אורט בנימינה  רז כרמי

 יו"ר הנהגת הורים בראשית מרנין קלוגני

 מנהלת בי"ס גבע נפתלי כהן טלי

 מנהל בית ספר בראשית שרייבר יגאל

 הנדיבמנהלת בית ספר  חיה קוגן

 מנהל בית ספר אשכולות פרדי גרוס

 נציגת ציבור הדס שרודר

 נציג ציבור רפי יודלביץ

 אורחת -תושבת דליה פן הלר

 

 

 על סדר היום:

 יגאל שרייבר -בראשיתהצגת בית ספר  .1

 ראש המועצהעדכונים  .2

 מוניק -עדכונים שוטפים .3
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 : והמלצותדיון 

 

  – 1סעיף מספר 

 יגאל שרייבר -בראשיתהצגת בית ספר  
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 -2סעיף מספר 

 

 ראש המועצה -עדכונים שוטפים 

כיתות אך התקציב לא  22שנים יש אישור לבינוי  4סטטוס בינוי באורט. למעלה מ  .1

. ישנה וועדה ישובית המורכבת מראש המועצה, מנהלת מחלקת חק"ר, עובר

הדוברת, מנהל קרית החינוך, יו"ר וועדת החינוך והנהגת הורי מנכ"לית המועצה, 

 אורט אשר פועלת לקידום הנושא. 

אחר וזאת  ילד המועצה תחזק את התחושה שכל ילד צריך להרגיש שהוא כמו כל .2

. מערכת החינוך הישובית פתחה את הלהט"ביםבתגובה לדברי שר חינוך בנושא 

 היום בשיח בנושא קבלה , מגוון וכבוד האדם. 

כל בית ספר יגדיר תוכנית פדגוגית המותאמת ומתכתבת עם   -פדגוגיה יישובית  .3

 . 19/1. הסבר לגבי התהליך אשר יתקיים ב עקרונות הפדגוגיה היישובית

 ) העקרונות המוצגים(
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 - 3סעיף מספר 

 

 מנהלת מחלקת חק"ר -עדכונים דיון

 7.2.2020נבחר יועץ לרשות שילווה את תהליך המכרז. עד  –מכרז מפעיל תיכון  .1

 יפורסם המכרז לרשתות מפעילות.

 במכרז. 5וסעיף  4ישלח מייל לחברי וועדת חינוך בכדי לדרג את סעיף 

 החל תהליך איתור מנהל/ת לביה"ס "גבע" .2

 פתיחת הרשמה אונליין. 27.1.2020 –אזורי רישום בבנימינה  .3

הגנים תאנה, יסמין ושקד וגוש מזרח הכולל את  –גני ילדים: ע"פ גושים מערב   

 ארז, מרים, תמר. –הגנים 

כל ילד יכול להירשם   -עפ"י החלטות וועדת ההיגוי הרשותית סביב אזורי הבחירה

 ת לבחירת בית ספר נוסף. לבית הספר אליו הוא משויך או לאפשרו

יחל תהליך עם מנהלי בתי הספר, הצוותים והמועצה להגדרת  19.1.2020בתאריך  .4

 הפדגוגיה היישובית. 
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