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פרוטוקול ועדת חינוך וועדת בטיחות בדרכים
מיום ד'  21בדצמבר 2016
נוכחים:

איה פרישקולניק
מאיה כץ
יעקב נחום
צפי מיכאלי
סיגל דוד
שרון קוטלר
ליאור לזר

סגנית ראש העירייה ,יו"ר הוועדה
מ"מ וסגנית ראש העירייה ,חברת הוועדה
מנהל אגף החינוך ,חבר הוועדה
מנהלת בי"ס ברנדיס ,חברת הוועדה
מנהלת תיכון הראשונים ,חברת הוועדה
נציג וועד ההורים
נציג וועד ההורים

חסרו:

עפרה בל
ליאת תימור
איריס אתגר
צבי וייס
תום סטרוגו
ניסן משכיל

סגנית ראש העירייה ,חברת הוועדה
חברת מועצה ,חברת הוועדה
חברת מועצה ,חברת הוועדה
חבר מועצה ,חבר הוועדה
חבר מועצה ,חבר הוועדה
יו"ר וועד ההורים ,חבר הוועדה

על סדר היום:
 .1תכנית הרצף החינוכית
 .2בטיחות בדרכים
איה פרישקולניק :התכנסו לישיבה זאת על מנת לדווח לכם על מספר נושאים ,הן
בחינוך והן בנושא בטיחות בדרכים.
מאיה כץ :אנו מקימים מגרש הדרכה לאופניים שישמש את תלמידי בתי הספר
ויכלול כיתות לימוד מצוידות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בשיתוף פעולה עם
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת גלילות לצורך הקניית ידע לתלמידים
באמצעות מרכי שיעור על פי גילאים ורמות.
בנושא הסעות לבתי הספר הושגה החלטה על קיום סקר מיפוי צרכים בשיתוף
הורים ותלמידים אשר תוצאותיו ומסקנותיו יועברו למשרד התחבורה במטרה
לשפר את שרות קווי התלמידים ברחבי העיר.
יעקב נחום :ממשיכים את תכנית הרצף.
מפעילים במתמטיקה וגם תגבורים מועדון מתמטיקה  5מכיתות ט' ,וגם נפתח
מועדון פיסיקה  5לבנות ובנים.

את המערכות הפרטיות במרחב הציבורי בבתי הספר כדוגמת :ארכימדס ורועי גבע
הוצאנו מבתי הספר התיכוניים ופתחנו מרכזי תגבור בכל הרמות  ,כרגע במספר
קבוצות קטן .עלות  250שח לחודש
קורס פסיכומטרי  -חברת  EZ WAYזכתה במכרז עירוני על פי מדדי איכות,
מקיימים קורסים לתלמידי המכינות באוניברסיטאות המובילות בארץ ,עלות קורס
פסיכומטרי ייחודי יעלה  ₪ 1,290בלבד לתלמיד.
בנושא רצפים – בתאריך  24/1/17נקיים כנס גדול בנושא רצפים ,הגענו לשלב ב' עד
כה התנהלו הדיונים ברמה וירטואלית .בכנס רצפים  2ירצה יקי מרגלית בנושא
עתידנות .לאחר ההרצאה נתכנס בשולחנות עגולים נגבש תכנית מיוחדת .
בנושא רישום – בתקופת הרישום נוציא מידעון מטעם הרשות ולא מטעם בתי
הספר.
יהיו ימים פתוחים לבתי הספר היסודיים ,לחטיבות ביניים לבתי ספר התיכוניים,
הרישום מבוקר וממוחשב ואנו רוצים לשמור על איזונים בכל בתי הספר.
אישורי העברה יהיו בהתאם לרישום בכל בית ספר.
נציגי ועד הורים לא אמורים להיות בוועדת העברות – אך כיון שאנחנו מאמינים
בשקיפות אין לנו התנגדות לשיתופיות.
השביתה הסתיימה ובתי הספר חוזרים לשגרה.
מערכת החינוך עובדת עם חברת אורבניקס ומתכננים את מערב הבית ספרי.
בשנת  2018נתחיל את בניית בית הספר במתחם גליל ים.
בשנת  2018נסיים את בניית בי"ס יסודי בשם "אלתרמן" וועד ההורים היה שותף
לתהליכי הבניה.
איזורי רישום  -בשיתוף וועדי ההורים סיכמנו את אזורי הרישום ,ישנם הורים
שאינם מקבלים רחובות כאלה ואחרים ההחלטה היתה מאוד מורכבת ,אך הנושא
סגור וחתום ומאושר ע"י משרד החינוך ומנהלת המחוז.
איה פרישקולניק :בנושא וועדת הנחות ביול"א ,וועד ההורים ביקשו נציג לוועדה
זאת ,מבקשת לקבל את שם הנציג לוועדה .
שרון קוטלר :יקי חרל"פ מבקש להיות שותף בכתיבת המכרז לצהרונים ,דבר שאינו
תקין.
יעקב נחום :בנושא תשלומי גנים – בישיבה עם שרון סוכמו כל הסעיפים הכספיים
והנושא מקובל על כולם.
איה פרישקולניק :גן שלא כל ההורים יאספו הכספים בחודש ינואר לא תהיה
פעילות באותו גן.
שרון קוטלר :מסכים עם דברי איה.
הרצליה מתקדמת בנושא בהרבה מערים אחרות ,אנו פועלים גם במישור של סרבני
תשלום וההחלטות יהיו בהדרגה.

יעקב נחום :מסיבות סיום – ראש העירייה הבטיח לחסוך כסף לבתי הספר ויאפשר
לערוך המסיבות בפארק הרצליה והעלויות של במה ,הגברה וכו' על חשבון העירייה.
שרון קוטלר :מבקש לדעת לגבי מחיר הצהרון.
יעקב נחום :המידעון שיוצא הוא לרישום בתי הספר בלבד ,לגני הילדים יוצא
מידעון בנפרד.
צהרון – אנו בשלבי הכנת המכרז בו יוחלט גם לגבי המחיר לצהרון.
איה פרישקולניק :צביעת גני ילדים בעיה לא פשוטה.
יעקב נחום :חוברת הרישום לגנים בתהליך של כתיבה.
יש לפנות למנכ"ל העירייה ולשיקול דעתו השתתפות נציג הורים לצהרונים.
איה פרישקולניק :המפעילים החדשים לצהרונים אמורים לקחת בחשבון את נושא
סייעות רפואיות וסייעות נוספות.
יעקב נחום :נושא הסייעות זאת החלטה של המנכ"ל.
שרון קוטלר :מבקש לדעת בנושא תכנית החינוכית של העירייה על פי הכרזת ראש
העיר.
יעקב נחום :עבודה משותפת החלה בנושא החינוך ונגיע לכל הנושאים כאשר אנו
עובדים על כל התוכנית במקביל.
איה פרישקולניק :תודה רבה וערב טוב.
איה פרישקולניק
סגנית ראש העירייה
יו"ר ועדת החינוך
רשמה:
רבקה אמיר

מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה
יו"ר ועדת הבטיחות

