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עיריית הרצליה
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דף  2מפרוטוקול מועצה מס'  31שלא מן המניין– 19.8.20
סדר היום
כינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת  7חברי מועצת העיר :גב' מאיה כץ ,מר פישר,
מר פביאן ,גב' גרוסמן ,מר גוזלן ,מר יעקובוביץ ומר וסרמן.

נושא :מערכת החינוך בהרצליה – תוכניות עבודה לשנת הלימודים תשפ"א
רה"ע פתח את הישיבה בהשתתפות בצערה של ס' רה"ע גב' עפרה בל בפטירת אמה .יהי
זכרה ברוך.
עדכוני רה"ע:


נפגש השבוע עם שר החינוך שפירט בפני  6ראשי הרשויות בשרון את המתווה לפתיחת
שנת הלימודים הקרובה .מערכת החינוך בעיר התאימה עצמה למתווה זה.



בשבוע האחרון נערכים לרכישת  1,300מחשבים חדשים ומחודשים לילדים שידם אינה
משגת ,בתי הספר כבר ערכו מיפוי לצרכים .המחשב יושכר ל 3-שנים תמורת .₪ 29.90



נתנה הנחיה לרכישת  120מצלמות לטובת בתי הספר (כסבב ראשוני) ,לכיסוי הלמידה
מרחוק .הנושא יוצג בקרוב למועצה.



התקבלה החלטה כי תלמידים ,בחלוקה לקפסולות ילמדו במבנים ציבוריים הסמוכים
לבתי הספר .כל החללים הציבוריים ינוצלו לטובת מערכת החינוך :מתנס"ים ,ספריות,
תיאטראות ועוד .הכל למען התלמידים.

מנהל אגף החינוך ,ד"ר יעקב נחום סקר בהרחבה הנושא ע"י מצגת המצורפת לפרוטקול.
פתח בתמונה כללית של מערכת החינוך ומאפיינה:
• אשכול למ"ס של הרשות 8 :
• ממוצע מדד טיפוח לומדים2 :
• סה"כ תושבים ברשות110,000 :
• סה"כ לומדים ברשות (גן-י"ב)17,735 :
• סה"כ עובדי הוראה- 1432 :גננות ,מורים יסודי ועל יסודי
מוסדות חינוך ברשות:
גני ילדים 123 :ממלכתי 8 ,ממ"ד 6 ,חרדי( 9 + 12 ,תקשורתיים) חנ"מ – סה"כ  158גני
ילדים.
בתי"ס יסודיים 13 :ממלכתי 2 ,ממ"ד 1 ,חרדי 1 ,חנ"מ – סה"כ 17
חט"ב 6 :ממלכתי 1 ,חנ"מ – סה"כ 7
חט"ע  6 :ממלכתי 1 ,ממ"ד – סה"כ 7
ד"ר נחום פירט בהרחבה הנקודות הבאות:
 התמודדות עם אתגרים בחינוך.
 אתגרים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א.

דף  3מפרוטוקול מועצה מס'  31שלא מן המניין– 19.8.20
 מודל

 - EACHהטמעת המודל ועקרונותיו ,המודל הלוגי של  Eachלגיל הרך ולבתי

הספר.
 נתוני הישגים בהרצליה בשנים תשע"ג – תשע"ח בהתייחס לנתוני בגרות.
 נתוני התמדה ונשירה בלימודים בשנים תשע"ג – תשע"ח.
 נתוני אקלים וערכים בהרצליה בשנים תשע"ה – תשע"ח עפ"י על פי דווחי התלמידים,
אקלים הצוות החינוכי בתיכונים עפ"י דיווחי מורים .
 הערכות מערכת החינוך ופעילותה עם פרוץ המשבר.
 ניתוח עיקרי הממצאים מפעולת הערכה רחבת היקף שביצעה היחידה למדידה והערכה
של אגף החינוך במשבר הקורונה  -מאי-יוני .2020
לסיכום הציג ד"ר נחום את מתווה הלימודים בעיר הרצליה לשנת תשפ"א:
גני ילדים  -ילדי הגנים כולל חינוך מיוחד ילמדו כרגיל וכמובן בהקפדה על הנחיות משרד
הבריאות.
בתי הספר היסודיים -כיתות א' עד ב' ילמדו  6ימים בשבוע 29 ,כבשגרה ,כולל יום שישי
כיתות ג' עד ד' ילמדו  5ימים בשבוע .25/31
כיתות ה ' עד ו' ילמדו  3ימים בבית הספר או במרחבים עירוניים ,יום העשרה נוסף
במרחבים עירוניים (לפעילות העשרה) ועוד יום למידה מרחוק סה"כ  5ימים בשבוע.
בתי הספר על יסודי -תלמידי חטיבות הביניים ילמדו בקפסולות כך שחצי כיתה תשהה
בבית הספר וחציה השני יצפה מהבית באופן פעיל ומתחלפים ,ללא קשר יתקיימו גם
שיעורים מרחוק.
המוטיבציה לאפשר לכלל שכבות הגיל לפחות  3ימים בשבוע ,ביתר הימים תתרחש למידה
מרחוק.
חינוך מיוחד -בתי הספר וכל כיתות החינוך המיוחד יפעלו  6ימים בשבוע.
תלמידי השילוב -התלמידים למדו  6ימים בשבוע על פי מערכת שעות ,ובימים שהכיתה
לומדת מרחוק ,יהיה באפשרותם להגיע לבית הספר יחד עם סייעת צמודה ו/או לחילופין
לפעילות עירונית באחד מהמרכזים העירוניים .
תלמידי בסיכון – ילמדו כרגיל.
בתום הסקירה השיב צוות האגף על כלל מחלקותיו לשאלות חברי המועצה .
רה"ע וחברי המועצה הודו לצוות החינוך ולכל הנוגעים בדבר.
פרוט הסקירה ,הדיון ,השאלות והמענה עליהן מצויים בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה________________________ :
רשמה :גב' רינה זאבי

