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 כ"ו חשון, תשע"ט

 

 5/6/2018פרוטוקול וועדת חינוך מתאריך  הנדון:

 מנהלת אגף החינוך. –סיגל דאי  נוכחים:
 מנהלת מחלקת בתי ספר – רחלי גרינמן               
 יו"ר וועדת החינוך.  –אמיר קרסנטי                
   יו"ר הנהגת גוונים -עמית גולדנברג               
 ת חינוךדווע -רעיה בן אברהם שגב                
 יו"ר הנהגה מוסדית -אודל אביטן                
 חבר בוועדת חינוך -עירם אמיתי 
  וועדת חינוך -קידר ארז ליאת                
 .וחברה בוועדת החינוך ביה"ס הרצוגהנהגה מוסדית  יו"ר  – טוויג אילנה                
 חברה בוועדת חינוך  – חסיד עדי                
 חבר בוועדת החינוך – מיטראני עומר                
 בנותיו"ר הנהגה שלהבת  -יסס ישראל בן 
 עתידים -מ"מ אורי שטרייכמן -רחל צוריה 
 
                 
 
                 

 דר יום: ס

  החלפת מנהלים. -עדכונים לקראת סוף שנה (1

 יציאה למכרז חדש להפעלת צהרונים במועצה. (2

 קייטנות ציבוריות+ בית ספר של החופש הגדול. (3

 רישום רב של תלמידים, הכרה בצורך של מבנה נוסף.  -מצליח (4

 העברת בית ספר עתידים לכרמי יוסף. (5

 הקמת קיוסק בתיכון הרצוג. (6
 

אהובה  ,רולי מנהלת אשכול פיס -לגבי החלפת מנהלים בתשע"ט מעדכנת את הנוכחים  -סיגל דאי
השנה. כמו כן, ישנה  פורשות – מנהלת תיכון הרצוג -, אפרת זיופוקס מנהלת שדות איילון

 סיוון גוטליב.התלבטות לגבי מנהלת שחקים 
אילנה טוויג  שואלת לגבי ההתלבטות, וסיגל מסבירה שככל הנראה בשנה"ל תשע"ט תהיה 

 מנהלת אחרת, העניין כרגע בתהליך מול משרד החינוך. 

 דוע מסיימים עם "אם המושבות" ויוצאים למכרז חדש. סיגל מסבירה מ  -לגבי הצהרונים -
 אקונומי(-מדד סוציו) 8המועצה נמצאת באשכול  -המועצה לא נכנסה לתוכנית "ניצנים"        
 לפיכך, אין מימון של משרד החינוך.        

 .תלמידים 494עד כה נרשמו  -בית הספר של החופש הגדול -

 השנה קיבלנו פרס חינוך לישיבה התיכונית. -

 "מורה מצטיינת".סיגל טאקר מבית ספר איתן קיבלה תואר  -

 הדס ענבל מבית ספר שדות איילון קיבלה תואר "מורה מצטיינת". -

 יובל פלג תלמיד מתיכון איתן קיבל תואר תלמיד מצטיין ממשרד החינוך. -

 כל המוסדות התקבלו . -מוסדות חינוך "לפדגוגיה מוטת עתיד" 5 -השנה הגשנו קול קורא ל -

בקשת מכם להביא רעיונות כיצד לחגוג את שנה למ. א. גזר. אני מ 70שנה הבאה נחגוג  -
 האירוע בכל בתי הספר לוועדת חינוך הבאה.

 
 

: נכון להיום, קיימות שתי מסגרות עליהן יש פיקוח של נושא הקייטנותמרחיבה על  -רחלי גרינמן
 משרד החינוך:

רשמו (. בשנה שעברה נ8) אשכול   ₪ 450ג בעלות של  -בית הספר של החופש הגדול לכיתות א .1
 וקיבלנו פידבקים טובים מההורים. תלמידים 1100-כ



 

 

. אגף תרבות יצא למכרז  והפעילות פורסמה ₪ 600ו בעלות -. קייטנות ציבוריות לכיתות ד2
 להוריד את המחיר בגלל  הפיקוח . , אך נאלץ ₪ 1300במחיר של 

 להפעיל  בגלל  שהרשות נאלצה להוריד מחירים, ובעצם ספגה את ההפרש, התקבלה החלטה
 ו בלבד. -את הקייטנות בכיתות ד

 היה שווה למועצה לספוג את הפער ולהפעיל את הקייטנות מציינת  שלדעתה –אילנה טוויג 
  גם בכיתות הנמוכות.

ההחלטה הזאת יצרה זעם ותסכול אצל ההורים. לדעתי הרמה של התכנים) בבית  -רחלי צרויה
 ספר של החופש הגדול( מאוד נמוכה.

 ככל שירשמו יותר תלמידים, יהיה יותר תקציב, וכך נוכל להעשיר את התכנים. -דאיסיגל 
 הידיעההתכנים הם בהתאם למחיר. על מנת שירשמו יותר תלמידים, יש צורך להפיץ את 

 להורים באמצעות וועדי הורים בקבוצות ווצאפ. 
 

 כל פרוייקט ברשות השנה יצאה הנחיה חדשה שעל  -לגבי נושא המכרזים ברשות -רחלי גרינמן
עיכוב בהוצאה לפועל של פרוייקטים, לכן כל נושא שרוצים  -יש צורך במכרז. משמעות הדבר
 לקדם, יש צורך לדאוג מראש. 

 
 תלמידים  מעבר לשתי כיתות  11במצליח ישנם כרגע   -לגבי נושא הגן ביישוב מצליח -סיגל דאי

מה שיקרה בשנה הבאה, שהילדים הללו יצטרכו לצאת מהיישוב ולהשתבץ ביישוב אחר, ככל  גן.
מדובר כמובן בילדים חדשים ולא על כאלה שכבר משובצים במצליח.לא יתאפשרו הנראה בישרש. 

 -הסעות לגנים בגלל נוהל של משרד החינוך, על פיו ההסעות מותרות מעל גיל חמש. אופציה שניה
נרשמו, יפלטו אוטומטית. ידוע לנו שלא מעט משפחות בכלל לא מתגוררות האחרונים ש 11

חשבנו  במצליח. פנינו לוועד היישוב על מנת לאתר משפחות כאלה, אך הוועד לא שיתף פעולה.
 לא יכולים להפלות בין השוכרים לתושבים הקבועים. להפעיל  חוקר פרטי. אנחנו כרשות אפילו 

על מנת  לקבל החלטה נכונה, אני רוצה להתייעץ איתכם, מה על הרשות לעשות? האם לקיים 
 הגרלה במעמד היועץ המשפטי?

 
 לדעתי לבצע הגרלה. -אמיר קרסנטי

 
לדעתי לא נכון להיכנס למקום של חקירות, יותר הוגן לבצע הגרלה  ולעדכן את  -אילנה טוויג

 ההורים כמובן בהקדם. 
 

 דעתי יש לשתף את ההורים ולהציע את שתי האופצייות.ל -רחלי צרויה
 

שתבץ מחוץ למצליח, הבעיה ימצב שתושבים קבועים יצטרכו לה צרלדעתי ברגע שיוו -אודל אביטן
 תסתדר בעצמה, הם לא יתנו לזה לקרות.

 
 אז כמו שאני מבינה, רובכם בעד ההגרלה. זה מה שנעשה.  -סיגל דאי

 
קיוסק בתיכון הרצוג. לדעתי הוא יתן מענה  בנייתשיבות שוב מעלה את ח -אמיר קרסנטי

לתלמידים )אוכל מבושל(, גם לכאלה שהם צמחוניים/ טבעוניים. קיבלתי הצעת מחיר של 

 BOT -ׁ   כולל הכל עבור הקמת מבנה. ישנה גם אופציה לשיתוף עם קבלן חיצוני  ₪ 500,000
ת במיוחד, למועצה אין אפשרות לממן תהליך שלוקח בדרך כלל הרבה זמן. כרגע , לפני הבחירו

 את הפרוייקט. 
 העניין לא מתקדם עקב התנגדויות של התושבים ביישוב. -בינוי בית ספר בכרמי יוסףלגבי 

 כרגע בסטטוס המתנה לאישורים. 
 כרגע נמצא בועדה המחוזית.  -בינוי בית ספר בחולדה

 
 טעות שלנו שלא התערבנו בנושא עד עכשיו.  -עומר מיטראני

 
ממה שידוע לי, אין שום התנגדות מצד התושבים. אנחנו צריכים תשובה יותר  -רחלי צרויה
 מדוייקת.

 
 

 אני אדבר אישית עם מהנדס המועצה ואברר לגבי העניין. -אילנה טוויג
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


