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פרוטוקול מישיבת וועדת החינוך
מיום שני  25בנובמבר 2019
מ"מ וסגנית ראש העירייה ,יו"ר הוועדה
סגן ראש העירייה ,חבר הוועדה
מנהלת בי"ס ברנדיס ,חברת הוועדה
מנהל תיכון היובל ,חבר הוועדה
יו"ר ועד ההורים העירוני
מנהל אגף החינוך
מנהלת המח' לבתי ספר על יסודיים
עוזר מ"מ וסגנית ראש העירייה

נוכחים:

איה פרישקולניק
עופר לוי
צפי מיכאל
עופר איילות
זיו עומר
יעקב נחום
חגית אבירם
איליי קגנוביץ

חסרו:

חבר מועצה ,חבר הוועדה
אורן אוריאלי
חברת מועצה ,חבר הוועדה
דנה ינאי אורן
חברת מועצה ,חברת הוועדה
מאיה כץ
חברת מועצה ,חברת הוועדה
תמר גרוסמן
חבר מועצה ,חבר הוועדה
איתי צור
מרכזיים קהילתיים
עדי שאול
יהונתן ברוסילובסקי יו"ר מועצת התלמידים
מבקר מועצת התלמידים
סהר שלו

על סדר היום:
דיון פתוח לתהליכי יישום בניית קוד האתי.
יעקב נחום :בישיבה האחרונה דובר על תהליך יישום קוד אתי עירוני.
כל בי"ס יצטרף ויישם קוד אתי ,המורים יחתמו על קוד האתי למען בקרת ההנהלה
ולאחר מכן יצטרפו מורים ,עובדים ,הורים ותלמידים.
שבכלל זאת תהיה התייחסות ויוגדרו מערכות היחסים בין מורים להורים לצורך כך
יש ליצור מנגנוני תחזוקה ובקרה שיהיו אחראים על האתיקה .
למנות מנהל אחראי על פעילות האתיקה בארגון  ,נאמני אתיקה אלו אמורים לתת
לאמנה שלהם בתחום האתיקה.
יצירת חוברת להסבר לקוד אתי ,פתרון דילמות לצורך כך.
יתכן ויש צורך לקחת גוף חיצוני שילווה את בתי הספר ויצרף אתכם בבניית קוד
האתי.
סיכום:
בימים הקרובים נחשף לדוגמאות של קודים אתים עירוניים וארגוניים שיובאו לעיון
בפני נציגי מנהלים ,מורים הורים בעלי תפקידים ברשות המקומית לקריאה ומתן
הערות.

תבחר קבוצה ייצוגית שתייצג את הגורמים הנ"ל כדי לדון בהתאמת הקוד האתי
לגופים שהוזכרו .
בתום סיכומי הישיבות יפורסם הקוד האתי בפני הציבור במתן הערות והארות כדי
לדייק את הנוסח ולהתאימו לתרבות העירונית בעיר הרצליה.
יבחרו נציגי מנהלים
נציגי מורים
בעלי תפקידים ברשות המקומית
תשלח הזמנה לפגישת עבודה לצורך דיון בהמשך.

איה פרישקולניק
מ"מ וסגנית ראש העירייה
יו"ר הוועדה

רשמה:
רבקה אמיר

