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 רה"ע וי"ר הישיבה - משה פדלון  נוכחים:

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 סגן ראש העירייה - עופר לוי 

 משנה לרה"ע - יוסי קוממי  

 חבר מועצת העיר - בן עמי דרור 

 חבר מועצת העיר   - צבי וייס 

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

   חברת מועצת העיר - מאיה כץ 

 העירחבר מועצת  - יריב פישר  

 חברת מועצה   - תמר לרמן  

 חבר מועצת העיר  - רונן וסרמן 

 חבר מועצת העיר - פביאן אייל 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי 

 חבר מועצת העיר   - אלעד צדיקוב 

     חסרים:

  מועצת העיר  חבר - יונתן יעקובוביץ 

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי 

 חבר מועצת העיר - גרי גוזלן 

   חבר מועצת העיר  - ירון עולמי  

     

   מוזמנים:

 השתתף בזום -מנכ"ל  - לזר אהוד 

 סמנכ"ל בכיר לעירייה - ניסימוב ג'ו 

 חינוךמנהל אגף  - נחום ד"ר יעקב 

 יועמ"ש - בהרב ענתעו"ד  

 העירייה גזבר - חדד רוני 

 ס' מנהל אגף החינוך - יוסף יעל 

 מנהלת המחלקה לבי"ס על יסודי - אבירם חגית 

 מנהלת מחלקת גני ילדים - שחם נאוה 

 מנהל השפ"ח  • אופיר נוית 

 מנהל מרכז "מ.ט.ר.ה"  גשרי תמר 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה   
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  סדר היום 

חברי מועצת העיר: גב' מאיה כץ, מר פישר, מר  7מועצה שלא מן המניין לבקשת  כינוס ישיבת

 פביאן, גב' גרוסמן, מר גוזלן, מר יעקובוביץ ומר וסרמן.

 

 : יםנושא

 עדכון פגרת מועצה. •

מטעם סיעת  אבחון ותוכניות לימודים ללקויי למידההצעה לסדר בנושא  •

  "החופש לבחור".

הערכות ותוכניות לקראת שנת הלימודים מערכת החינוך בהרצליה,  •

 תשפ"ב.

 

 

לא תתקיים ישיבת  -עדכן כי בחודש ספטמבר המועצה תצא לפגרה  רה"ע

 מועצה .

  

הצעה לסדר בנושא אבחון ותוכנית לימודים לליקויי למידה מטעם סיעת  .1

 ":"החופש לבחור

האבחון ללא כאשר נשלחים תלמידים לאבחון ליקויי למידה בסוף כיתה ט, מתבצע 

מרכז )כאשר משרד החינוך משלם והאבחון מתבצע על ידי העירייה  ,תשלום של ההורים

. לעומת זאת, כאשר נשלחים תלמידים בכיתה י' לאותו אבחון, נדרשים ההורים (מטרה

 .בעבורו₪  2200-2400-כ  לשלם סכום כסף של 

לחו לאבחונים בתקופת הקורונה חלה ככל הנראה ירידה בכמות התלמידים אשר נש

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 

ים, וכן על תלמידים אשר סיימו השנה את כיתה ט' כעת, לא )מרכז מטרה( סכומים מלא

תשלום מלא שנה  למדו כסדרו בשנה החולפת, לא עשו אבחונים והוריהם יידרשו לשלם

 .'הבאה, כאשר יהיו בכיתה י

 
 (:הצעת החלטה)בהמשך לדברים הנ"ל הנני מגיש את הצעה לסדר הבאה 

 
של תקופת הקורונה בה רוב  העירייה תתאים את התוכנית והאבחונים למציאות .א

ולא הגיעו לבתי הספר ותחיל על תלמידי והורי כיתות י' את  התלמידים למדו מרחוק

 . בהתאם לנ"ל 'אותו הסדר החל על תלמידי כיתות ט

היות והייתה בעבר תכנית עירונית בנושא זה אשר נוונה לתוכנית משרד החינוך,  .ב

לות בתוכנית של משרד החינוך בלבד עירונית משלה מבלי להת העירייה תחדש תכנית

 .בנושא
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עניין זה משמעותי בפרט לשנים אלה של תקופת הקורונה בהם לא התקיימו לימודים 

 .במערכת החינוך שגרתיים כסדרם

  

 תרפורמהחלה עיריית הרצליה בלפני שלוש שנים כי  ציין ד"ר יעקב נחום, ראש אגף החינוך

תלמידים לקויי במסגרת התוכנית רפורמה בחטיבות הביניים והתיכונים. , "לקויות למידה"

התלמיד מכיתה ז' עד כיתה נתוני לווה את מצוות בין מקצועי למידה מאותרים בכיתות ז', 

בהגיע התלמיד לתיכון, מגבש המלצות ובונה תיק תלמיד )אבחון( לקראת המעבר לתיכון.  ט'

כי עריכת האבחונים  הדגישהכינו ללמידה ולהבחנות. דע מהן ההתאמות וכיצד לובית הספר י

בעלותו של בהם זוהתה בעיה במקרים חריגים  .ללא כל עלותנעשית דרך המל"ל והשפ"ח 

 תן לבצע אבחונים ללא תשלום עד חודש ינואר.ינ התלמיד לכיתה י'

 

 מר פביאן הסיר הצעתו מסדר היום.

 

 

לקראת שנת הלימודים מערכת החינוך בהרצליה, הערכות ותוכניות  .2

  :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

 
 

 בכל מבני החינוך בעיר. היערכות העירייה לשיפוצי הקיץ את סקר, עו"ד לזר המנכ"ל

 פירוט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול.

 

 קול. וסקר בהרחבה הנושא ע"י מצגת המצורפת לפרוט מנהל אגף החינוך, ד"ר יעקב נחום

 בתום הסקירה השיב צוות האגף על כלל מחלקותיו לשאלות חברי המועצה .

 

 ולכל הנוגעים בדבר. כיוחברי המועצה הודו לצוות החינורה"ע 

 

 פרוט הסקירה, הדיון, השאלות והמענה עליהן מצויים בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול.

  

 הישיבה ננעלה

 

 ________________________ ראש העירייה:

 

 רשמה: גב' רינה זאבי


