י' אב ,תשפ"א
 19יולי2021 ,

שלום וברכה,
הנדון :כינוס מועצה לבקשת חברי האופוזיציה – יום ג'  20/7/21בשעה
18:00
בהמשך לבקשת חברי האופוזיציה ,הנכם מוזמנים לכינוס מועצת עיר ביום ג'
 20/7/21בשעה .18:00
הישיבה תתקיים באולם המליאה ,בבניין העירייה.
על סדר היום:
א .הצעה לסדר מטעם האופוזיציה  -בנושא אבחון ותוכנית לימודים
ללקויי למידה – מצ"ב.

בכבוד רב,
רינה זאבי
מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

13.7.2021
לכבוד
מר משה פדלון -ראש העירייה
עו"ד ענת בהרב קרן – יועצת משפטית
עיריית הרצליה
שלום רב,
הנדון :כינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין

הננו לפנות אליך בדרישה לכנס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין על פי סדר היום והצעות ההחלטה הבאות:

 .1הצעה לסדר בנושא אבחון ותוכנית לימודים לליקויי למידה מטעם סיעת "החופש לבחור":
כאשר נשלחים תלמידים לאבחון ליקויי למידה בסוף כיתה ט ,מתבצע האבחון ללא תשלום של ההורים,
כאשר משרד החינוך משלם והאבחון מתבצע על ידי העירייה (מרכז מטרה) .לעומת זאת ,כאשר
נשלחים תלמידים בכיתה י' לאותו אבחון ,נדרשים ההורים לשלם סכום כסף של כ₪ 2200-2400 -
בעבורו.
בתקופת הקורונה חלה ככל הנראה ירידה בכמות התלמידים אשר נשלחו לאבחונים בכיתה ט' לאור
זאת שהתלמידים לא היו בבית ספר רוב הזמן .בהתאם ,סביר כי באותה תקופה חלה עליה בכמות
התלמידים אשר בצעו את האבחון בכיתה י' והוריהם נדרשו לשלם עבורו .המדובר על תלמידים אשר
סיימו כיתה י' השנה והוריהם שלמו לעירייה (מרכז מטרה) סכומים מלאים ,וכן על תלמידים אשר סיימו
השנה את כיתה ט' כעת ,לא למדו כסדרו בשנה החולפת  ,לא עשו אבחונים והוריהם יידרשו לשלם
תשלום מלא שנה הבאה ,כאשר יהיו בכיתה י'.
בהמשך לדברים הנ"ל הנני מגיש את הצעה לסדר הבאה (הצעת החלטה):
א .העירייה תתאים את התוכנית והאבחונים למציאות של תקופת הקורונה בה רוב התלמידים למדו מרחוק
ולא הגיעו לבתי הספר ותחיל על תלמידי והורי כיתות י' את אותו הסדר החל על תלמידי כיתות ט'
בהתאם לנ"ל.
ב .היות והייתה בעבר תכנית עירונית בנושא זה אשר נוונה לתוכנית משרד החינוך ,העירייה תחדש תכנית
עירונית משלה מבלי להתלות בתוכנית של משרד החינוך בלבד בנושא.
עניין זה משמעותי בפרט לשנים אלה של תקופת הקורונה בהם לא התקיימו לימודים שגרתיים כסדרם
במערכת החינוך.

 .2מערכת החינוך בהרצליה ,הערכות ותוכניות לקראת שנת הלימודים החדשה העומדת להיפתח בחודש
ספטמבר :
הצעת החלטה:
מועצת העיר תקיים דיון מקיף בכל ההערכות והתוכניות הפדגוגיות והאופרטיביות לשנת הלימודים
החדשה ,אשר תיפתח בחודש ספטמבר .הדיון יכלול את כל מוסדות החינוך בעיר הרצליה וכל מערכת
החינוך שלה.

במסגרת הדיון יופיעו בפני מועצת העיר  ,ראש אגף החינוך בעירייה ואנשי האגף שלו ויציגו מצגות,
יתנו סקירות מפורטות בהתאם לנ"ל בעניין כל מוסדות החינוך בהרצליה באופן מפורט ,יפרטו תוכניות
ויעדים ,וישיבו לשאלות חבר מועצת העיר ויקשיבו לדיון שלהם והחלטותיהם.
הסקירות אשר יינתנו על ידי אנשי אגף החינוך יערכו במשך שעה עד שעתיים לפחות בפני חברי מועצת
העיר ,ובהמשכן יתקיים דיון.

בברכה,

חברי מועצת העיר:

יריב פישר
רונן וסרמן

איל פביאן

מאיה כץ
תמי גרוסמן
גרי גוזלן
יונתן יעקובוביץ

