הוועדה לקידום מעמד הילד

תאריך 11 :ביולי 2017
מספרנו244527/17 :

פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד – ישיבה מס' 2
מיום ראשון ,09/07/2017 ,ט"ו תמוז ,תשע"ז ,בשעה 16:00
בתאריך  09.07.2017התקיימה ישיבת הועדה לקידום זכויות הילד ,בהשתתפות חברי הועדה
ומוזמנים:
רות רזניק
עדי חמו
גב' חגית אבירם
משגב אלון
מישל עצמון
מר שרון קוטלר

:
:
:
:
:
:

נציגת ציבור ,מ"מ יו"ר הועדה מר משה פדלון ,רה"ע
מנהל יח' הבריאות העירונית
ראש תחום חט"ב ותיכונים ,אגף החינוך
עו"ס ,ראש צוות נוער ,אגף הרווחה
מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הועדה
נציג ועד הורים עירוני

נעדרו :
עופרה בל
ירון עולמי
תום סטרוגו
יעקב נחום
יעל חקון (יוסף)
שירי רפפורט
אורלי וולף
גב' טובה בן ארי
ניסן משכיל
עמליה אלבז
מר ליאור לזר
שוש דקל
עומר יעיל
מתן נורי
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סגנית רה"ע  ,חברת ועדה וחברת מועצה
חבר מועצה וחבר ועדה
חבר ועדה וחבר מועצה
ראש אגף החינוך
ראש תחום בתי הספר היסודים ,אגף החינוך
מנהלת מח' תנועות נוער וקהילה ,אגף החינוך
מנהלת מרכזי למידה
מפקחת ראשית ליישום חוק זכויות הילד ,משרד החינוך
יו"ר ועד הורים עירוני
נציגת ציבור
סגן יו"ר ועד הורים
חינוך מיוחד
יו"ר מועצת התלמידים
מנהל מדור חינוך בלתי פורמלי ,אגף החינוך

על סדר היום  :א .כנס למניעת אלימות כלפי ילדים והדרכים להתמודד עם התופעה
ב .נושאים מחוץ לסדר היום – שרון קוטלר
החלטות :
 20.11.2017 .1כנס – מניעת אלימות כלפי ילדים ושיימינג .במסגרות העירוניות.
מטרת הכנס  :קריאה להקטנת מימדי האלימות בעיר במיוחד כלפי ילדיםונוער.
אוכלוסיית יעד  :הנהלת העיר ,יועצות ,פסיכולוגיות ,שפ"כ ,מנהלי בתי"ס ,הורים,
מורים ,נציגי מועצת העיר ,תלמידים [מענ"ה ,פרלמנט ילדים]
דוברים מוזמנים  :ראש העיר ; ח"כ אורלי לוי אבוקסיס ; סגנית רה"ע לחינוך  -הגב'
איה פרישקולניק ; מר יעקב נחום ; גב' טובה בן ארי  -מפקחת ראשית ליישום חוק
זכויות הילד ,משרד החינוך.
מישל  :יש להזמין את הגב' אורנה סדגת ארז ,יועצת רה"ע למעמד האישה וראש מינהל
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נשים.
הקמת צוות היגוי  :נציגי ועד הורים עירוני  ,גב' טובה בן ארי ,נציגי החינוך העל –יסודי,
תנועות נוער ,נציגי הילדים.

שונות
 .2מרפאת המתבגרים :
תזכורת ב  01.09.2017בבתיה"ס  -אחריות יחידת הבריאות.
 .3לבחון העמדת "רול אפ" אמנת זכויות הילד – ב  01.09.2017בתיכונים וחטיבות
 .4אמנת זכויות הילד בנייד [אנדרואיד בלבד] – קיימת אפליקציה שהקימו תלמידי התיכון
הריאלי בראשל"צ ,מעדכנים  3פעמים בשנה .להעביר לידיעת הילדים ,הורים ומורים.
 – https://play.google.com/store/apps/details?id=org.realit.unicefמסרה טובה בן ארי
נושאים מחוץ לסדר היום  -שרון קוטלר:
 .1טיפול בבעיות בתחושת המוגנות של תלמידים בבתי"ס בעיר :
מבקשים לבחון הקמת מאגר מידע עירוני שמטרתו איסוף פניות הורים ותלמידים על
אירועים במוסדות החינוך ,מיון וטיפול .סטטיסטיקה לפי חתכים שונים תופץ לצוות
היגוי משותף לאנשי מקצוע ,מפקחי משרד החינוך ,אנשי אגף החינוך ונציגי ועד ההורים
העירוני.
 .2צמצום הפגיעה בזכויות התלמידים לפי חוזר מנכ"ל :
תלמידים בעיר העלו טענות רבות בהקשר לאי קיום זכויותיהם לפי חוזר מנכ"ל ,כגון:
א) אי החזרת מבחנים במועד על ידי המורים
ב) קיום מבחנים לפני החזרת המבחן הקודם באותו המקצוע על ידי המורה
ג) כמות אירועי הערכה בשבוע מעבר למותר בחוזר מנכ"ל
ד) הורדת ציון בהתנהגות לתלמידים שלא לפי פרק אורחות חיים בבתי ספר
ה) מורים לוחצים על תלמידים להיבחן ברמות נמוכות מ  5ו  4יח"ל
ו) איסור על השעיית תלמידים
הצעה ליצור בסיס אחיד לתקנון בית ספרי לכלל בתי הספר בעיר -לפי שכבות גיל ,אשר
יכילו את חובות וזכויות התלמידים בשפה ברורה ופשוטה ,ויהוו את הבסיס לתקנון הבית
ספרי בכל מוסד לימודים.
הקמת צוות היגוי :נציגי ועד הורים עירוני ,נציג אגף החינוך ,נציג יועמ"ש (?)
תאריך יעד לטיוטא ראשונה :אמצע אוגוסט
 .3חסר מענה לצורכי תלמידים מצטיינים :
במערכת החינוך בעיר קיימות מסגרות רבות לתמיכה בתלמידים אשר זקוקים לעזרה
פדגוגית ,אולם אין מענה מספיק לתלמידים ההמוגדרים כ"טובים מאד" ,כדוגמת עידוד
הסקרנות והייזמות ותוכניות מצויינות לצורך מיצוי הפוטנציאל האישי.
 .4נגישות בתי הספר לאופנים :
התלמידים וההורים מברכים את העירייה על היוזמה שרוקמת עור וגידים להקמת מגרש
לימוד רכיבה על אופניים ותמיכה בתוכניות לימוד מתאימות שתתחלנה כבר בשנת
הלימודים הקרובה .יחד עם זאת ,התלמידים מלינים על היעדר שבילי אופניים
מוסדרים מהשכונות לבתי הספר בעיר ,דבר שלא מספק פתרון הגיוני ובטיחותי
לתלמידים המעוניינים להגיע ללימודים וחזרה רכובים על אופניים.
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 .5הסעות לתלמידים :
תלמידים מבקשים טיוב בשירות ההסעות לבתי הספר בתקופת הלימודים ,הגדלת טווח
פעולת קווי הלילה ,הסעות לים בסופי השבוע – ייבדק מול מסגנית רה"ע ,הגב' מאיה
כץ.
 .5מיגור תופעת עישון ,שתיית אלכוהול ושימוש בסמים :בקרוב יוקם צוות היגוי עירוני
בשיתוף עם מומחים ונציגי ועד ההורים העירוני ,לצורך בניית תוכנית והטמעתה בקרב
בני הנוער בחטיבות העליונות .תודה לאגף החינוך על תחילת העבודה בנושא.
 .6תוכניות יזמות ושת"פ עם חברות  :בשונה ממה שקורה בעיירות ספר ועיירות פיתוח,
למרות שבעיר הרצליה קיימים מרכזי פיתוח של מיטב חברות ההייטק ,וכן מכללה
פרטית מובילה בתחומה ,לא קיים שיתוף פעולה מסודר בין החטיבות העליונות לבין
גורמים אלו .ההורים והתלמידים מבקשים לבנות ולחזק את הקשר כחלק מעידוד
התלמידים לעשייה ,יזמות והכנתם לחיים אחרי התיכון – הנושא יועבר לבדיקת גב'
שירי רפפורט.
 .7תמיכה בסיירת הורים:
סיירת ההורים תורמת להורדת מספר המקרים החריגים בעיר בקרב בני נוער בסופי
השבוע ,בעיקר בתקופת הקיץ והחופשות .מבקשים לבחון אפשרות לקשר ישיר ומהיר בין
הנוער לסיירת באמצעות העמדת מספר טלפון וקיצור * (כוכבית) לסיירת הורים .יועבר
לבחינת והנחיית המנכ"ל.
 .8נגישות הורדת ילדים בבקרים :
מספר בתי ספר בהם אין מפרץ חניה מוסדר ,או שהתנועה לידם מתבצעת בכבישים צרים
דו-כיווניים ,ורבים המקרים של "כמעט ונפגע" בעת הורדת תלמידים בבקרים.
ממליץ על מיפוי הצרכים ומציאת פתרונות  :על ידי ועדת התנועה העירונית בשיתוף נציגי
ועד ההורים העירוני .תאריך יעד למסקנות ראשוניות  :אמצע אוגוסט.
לתשומת לבכם,
ישיבת הוועדה הבאה (מס'  )3תתקיים ביום ראשון  10.09.2017בשעה  , 16:00בחדר הישיבות
בנין העירייה החדש ,בן גוריון  ,22קומה  .2נשמח לארח את כל הפורום הנכבד בישיבת פתיחת
שנת הלימודים תשע"ח.
בברכת חופשה נעימה לילדי העיר ולבני משפחותיהם.

העתקים:
מר משה פדלון ,ראש העירייה
גב' מאיה כץ ,סגנית ומ"מ רה"ע
גב' איה פרישקולניק ,סגנית רה"ע
מר יהודה בן עזרא ,מנכ"ל העירייה

