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ישיבת מועצה מן המניין מס'  76מיום שני ב' אלול תשע"ו 05 ,ספטמבר 2016
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,טל אשכנזי ,ננה חן ,סבח יוסף.
חסרים :עוזי אהרון ,דוד חיון ,עופר בוזי ,אילה ברטה ,ליאת בן בסט ,ימית קרקוקלי ,יניב דואני,
יעקב נחום ,ליאור אגאי ,ז'אנה כהן.
מוזמנים :תמר חכימי ,רמי בן סעדון ,גיל גבריאל ,עופר תודר ,אורן קרונפלד ,דוד חמאני.
על סדר היום :עדכון לגבי פתיחת שנה"ל תשע"ז.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:30
ראש העירייה:
אנו נמצאים חמישה ימים אחרי פתיחת שנת הלימודים תשע"ז ומצאתי לנכון לעדכן אתכם בפתיחת
השנה ,בפריסה של מה שקורה במערכת החינוך העירונית ,בהיערכות העירייה ,בקשיים ,בבעיות
ובתוכניות לעתיד .אני רוצה להודות לחברי המועצה שהיגיעו ,שכנראה החינוך מעניין אותו וצר לי
על אלו שלא הגיעו ,שאולי זה לא מעניין אותם.
תמר חכימי:
במהלך הקיץ התמקדנו במוסדות החינוך כולם ,גני הילדים ובתי הספר .היתה השקעה מאוד גדולה
בפרוגרמה החינוכית של תיכון יובלים .שינינו את המבנה למבנה של חטיבת ביניים וחטיבה עליונה,
נקלטו שני מנהלים חדשים ,מנהל שש שנתי ומנהל חטיבת ביניים .השינוי הצריך התאמת המבנה של
פרקאוף לקלוט את התיכון ומבני החטיבות עברו שיפוץ ,החלפת כל תאי השירותים ,תיקון תקרות
אקוסטיות ,לוחות כיתות ,צביעה ,וילונות וכיוצ"ב ,בהשקעה כוללת של סביב  3מלש"ח לשני
המבנים .כל זאת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,מינהל הפיתוח ומחוז תל אביב.
היו הכשרות גם בבתי הספר ,פתחנו  2גני ילדים חדשים ,אחד גן לחינוך מיוחד ממלכתי דתי וגן
חינוך רגיל ממלכתי דתי .סה"כ יש לנו  64גנים ,סביב  1,800תלמידים.
בבתי הספר היסודיים היו התאמות ,שיפוצים ,הכל בהתאם לנדרש .התחלנו בינוי שלב ג' להתאמת
פרוגרמה  24כיתות בבי"ס אהוד מנור בנוה רבין ,כרגע יש  18כיתות .כמו כן ,בבית ספר שיזף יש לנו
אישור לבינוי שלב נוסף ,שאנו עכשיו בתהליך של תכנון .בינתיים הכנסנו לשם קרוואן לתת מענה.
אני רוצה לומר שבמהלך כל הקיץ נעשתה עבודה מאוד אינטנסיבית של תחזוקה בעזרת הפיקוח,
שפ"ע וכל אגף החינוך .ראש העיר והגזבר היו מעורבים בכל התהליכים באופן אישי ,ליווי מקרוב,
הגיעו לשטח והיתה התגייסות מאוד רצינית.
פתיחת שנת הלימודים עברה בצורה מאוד יפה ,חגיגית .בכניסה לבתי הספר היה צלם שתיעד את
הילדים עם מגנטים ,חילקו להם כמזכרת ,חולק גם שי לילדים במעברים בכיתה ז' ובכיתות א'.
הגענו כמעט לכל מוסדות החינוך ויש מוסדות נוספים שאנו אמורים להגיע אליהם בשבוע הבא.
סך הכל היתה תחושה מאוד חגיגית.
לגבי הסעות  -כל שנה אנו נתקלים בתושבים שמבקשים הסעות ,למרות שהם לא זכאים בהתאם
לקריטריונים של משרד החינוך .זכאים רק מי שמעל  2קילומטר כיתות גנים ועד כיתה ד' .כיתות ה'
 ו' מעל  3קילומטר ובחטיבות ביניים זכאים לכרטיסיות ולא להסעות ,כולל חינוך מיוחד וכוללמחוץ לעיר ,גם ילדים הזקוקים למלווה.
למרות זאת ,העירייה מעמידה רכבים להסעה .מעבר לזכאים ישנן הסעות לילדים לא זכאים ,אבל
במקרים מיוחדים של נכות שהמשרד לא מאשר ,אנו כן מאשרים מתוך הבנה של הקושי .יש לנו
ועדה שיושבת ודנה בכל מקרה לגופו ,כולל ילדים עם קשיים כאלה ואחרים.
לבית ספר אלונים בשנה שעברה משרד החינוך אישר  3אוטובוסים ביחד עם בית ספר הדרים .השנה
המשרד לא אישר .פנינו פעמיים לועדת חריגים במינהל הפיקוח ,עדיין לא אישרו .ראש העיר
החליטה להיענות להורים והעמידה אוטובוס להסעה לכיתות שעברו להדרים.
ננה חן:
בהסכם שהיה לכם עם משרד החינוך למה לא ביקשתם התחייבות למספר שנים קדימה?
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תמר חכימי:
ביקשנו ,הם לא נותנים .ההתחייבות של משרד החינוך היתה לשנה אחת בלבד .יש ועדת חריגים
והיא זאת שמאשרת .הנהלים במשרד החינוך מאוד ברורים והם לא חורגים מזה ,אלא אם כן ועדת
חריגים מחליטה.
בנוסף ,העירייה פנתה בבקשה להוספת אוטובוס אחד לבית ספר סעדיה גאון ,לאור העובדה שזה
בית ספר ממלכתי דתי מעורב יחיד בעיר הממוקם בקצה העיר ויש ילדים שלמרות שלא עומדים
בקריטריון ,אבל נושקים לקריטריון ,כמו  1.90קילומטר ,שזה אחוז גבוה של יוצאי אתיופיה .משרד
החינוך אישר לנו בועדת חריגים אוטובוס נוסף ,אז בסה"כ יש לנו שם  3אוטובוסים ועדיין יש לנו
דרישות מהורים להסעה.
טל אשכנזי:
האם את יודעת מה כמות הדרישה להסעות?
תמר חכימי:
בין  5ל 7 -דרישות שהם לא זכאים .אנחנו אוספים נתונים ,מעבירים למשרד ואם הם לא מאשרים,
אנחנו מחפשים פתרונות כמו לצרף למקומות פנויים באוטובוס .יש לי מספר מקומות פנויים
באוטובוס בדיוק למקרים כאלה.
ננה חן:
בבתי ספר אחרים גם יש דרישה?
תמר חכימי:
לא .בסביונים היו כמה ילדים והוספנו אותם לאוטובוס לאלונים.
לגבי רמת פנקס .היא צורפה לאור יהודה ובית הספר שהם שייכים אליו ,זה בית הספר שיזף כיוון
שהוא קרוב .רוב הילדים שם לא זכאים להסעה ולמרות זאת אנחנו מסיעים אותם.
עופר תודר:
מעבר למה שתמר התייחסה ל 3 -מלש"ח של יובלים ,סך כל ההוצאות שהשקענו בשיפוצי הקיץ היו
מעל  5מלש"ח ,שיפרנו תנאי שהייה בכיתות .מדובר על  35כיתות .כל הנושא של פינות עבודה
למורים בעוז לתמורה ,שיפור תנאי שהייה זה  850אלש"ח ,פינות עבודה  240אלש"ח ,מבנים יבילים
 210אלש"ח ,מחשב לכל מורה  130אלש"ח ,שיפוצי קיץ כולל גנים ,בתי ספר עוד כ 700 -אלש"ח.
קיבלנו  670אלש"ח ממשרד החינוך ליובלים ,אנו מנסים לקבל תקצוב נוסף שיעלה למיליון שקל.
אנו עובדים על מסגרת מיל"ת ,קיבלנו אישור עקרוני ל 17 -מסגרות ,שזה אישור מאוד חריג .אני
חושב שאנו היחידים בארץ שקיבל את המסגרת הזאת ,לאור פניה של ראש העירייה למשרד החינוך.
והדבר השני ,צהרונים של החינוך המיוחד שכרגע אנו עושים השלמת בדיקה מול ההורים לגבי
הרישום ויכול להיות שיפתחו צהרונים ,אנו הצענו להורים את המסגרות.
טל אשכנזי:
האם כל מערכת החינוך עומדים בקריטריונים מבחינת בטיחות?
תמר חכימי:
לא ניתן לפתוח גן ילדים אם אין לו אישורי בטיחות.
ראש העירייה:
ביום פתיחת שנת הלימודים היו פה גב' חיה שיטאי וגב' קרן וייס ,שאחראית על בטיחות וביטחון
במחוז תל אביב והיא אומרת שבכל עיר היא נתנה לדוגמא את עיריית אור יהודה שב 15 -לאוגוסט
הגישה את כל אישורי הבטיחות .אנו מביאים קצין בטיחות חיצוני שעושה לנו את כל האישורים
האלו .רק שני הגנים שבאמת נפתחו בשבוע האחרון ,יום לפני אושרו ולא פתחנו ללא אישור בטיחות.
אני לא הייתי לוקחת אחריות כזאת.
ננה חן:
לגבי שיפוצי קיץ היו הרבה תלונות ברשת בעיקר לגבי בית ספר סביונים ,מה קורה שם?
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ראש העירייה:
מבחינת העירייה ,כל הנושא של החזות החיצונית ואיך שבית הספר נראה ביום הראשון של
הלימודים ,זו פשלה אדירה של העירייה .ההנחיה היתה שמכונת טיאוט ושטיפה יכנסו לכל
השבילים וינקו שם .אני אעשה בירור איך זה נפל בין הכיסאות והאווירה שם היתה לא נעימה.
בת הספר סביונים הוא היחיד מעבר לבית ספר יובלים שקיבל תקציב ל 10 -כיתות לשיפור תנאי
שהיה .זה כולל את כל הקירות האקוסטיים ומזגן בכל כיתה .הם קיבלו  10כיתות ,סעדיה גאון 2
כיתות ויובלים השאר .מבחינה תקציבית מדובר במאות אלפי שקלים.
כשהיינו בסיור ,אחת האימהות האירה את תשומת ליבנו לגבי בית הספר .כבר באותו יום נכנסה
המכונה של הטיאוט ,למחרת קבלן המזגנים תיקן את כל המזגנים ,האבנים המשתלבות בכניסה
סודרו ,נותרו השירותים וחדר מורים ,השירותים ישופצו בסוכות וחדר המורים מצריך תוספת בניה
וזה צריך לעבור בועדת התכנון והבניה.
ננה חן:
שנה שעברה דיברנו על ועד הורים עירוני .שנה שלמה עברה בלי שהיה דיון על הדבר הזה .זה סממן
עיקרי לשותפות ,הקניית ערכים וכו'.
ראש העירייה:
הנהגות הורים קיימות בכל בית ספר באמצעות בחירות .אנו מתקצבים פעולות גיבוש לועדי הורים
בתוך בית הספר .באלונים ואהוד מנור נתנו כסף לגיבוש ,העירייה כן משקיעה בנושא.
תמר חכימי:
עלה נושא שותפות הורים בבתי הספר .הבאנו אפילו שחקנים שדימו דילמות בין הורים או ועדי
הורים לצוות חינוכי .החל מתקציב  2017יש תוכנית להקים פורום עירוני של הורים מתוך ועדי
ההורים של בתי הספר בליווי יועצת ארגונית.
ננה חן:
אני מברכת על כל פעילות כזאת שנעשית ,שנותנת להורה את היכולת ללמוד איך דברים עובדים .את
אומרת שזה יוקם בינואר ,אנחנו בספטמבר .צריך כבר להתחיל לרוץ.
תמר חכימי:
לאחר שיבחרו ישלחו לנו נציגים ונתחיל להתארגן.
ננה חן:
אם העירייה רואה שהם לא מצליחים להתארגן ,בואו נעזור להם ,כי בסופו של דבר זה האינטרס
שלנו .יהיה לנו הרבה יותר קל לעבוד עם נציגויות ולא עם בודדים.
תמר חכימי:
זה ברור.
טל אשכנזי:
זו שנה ראשונה בהנהגה הנוכחית ואני רוצה לשבח את ההתנהלות .לגבי השנים הבאות ,רציתי לדעת
אם יש לכם תוכניות לגבי בתי ספר יסודיים ,לעשות אותם בתי ספר יחודיים ,כמו בית ספר
לאומניות לדוגמא .לדעתי זה משהו שצריך להתחיל לבחון מהשנה הזאת לכיוון שנה הבאה.
תמר חכימי:
בתי הספר היסודיים נכנסו לניהול עצמי ,שזו אחת הסוגיות שהם מתחבטים איזה כיוון לקחת את
בית הספר וזה תהליך ארוך שנעשה בתוך בית הספר.
טל אשכנזי:
בית ספר כזה שיש בו תוכן והוא שונה מבתי ספר אחרים יכול למשוך אליו עיניים של אנשים מבחוץ,
שירצו להסתכל וללמוד.
תמר חכימי:
אני לא מתנגדת לזה ,זה דברים שעולים כל הזמן בדיונים ,יש פנים לכאן ולכאן ,יכול להיות
שתתקבל החלטה כזאת או אחרת ,אבל זה לא ברמה של מחלקת חינוך ,אלא ברמה עירונית.

עמוד  4מתוך 5

ננה חן:
זה עולה כל שנה ולצערי זה לא מתפתח.
טל אשכנזי:
בסופו של דבר יש פה אוכלוסייה שצמאה לשינוי הזה.
אפי גוטמן:
אנחנו עובדים על שיתוף פעולה בין בית הספר שיזף למשכן למוסיקה ומחול בנושא בית ספר מנגן.
טל אשכנזי:
תבדוק את הנתון שהתלמידים בשיזף צורכים יותר חוגים במתנ"ס.
אפי גוטמן:
אנו פועלים לשתף פעולה עם כל בית ספר במסגרת הצהרונים והפעילות הבלתי פורמאלית שאנו
מפעילים ואנו מחזירים כסף מהצהרונים לבתי הספר .אנו משתדלים תמיד להרחיב את שיתוף
הפעולה הזה.
)גיל גבריאל יצא מהישיבה בשעה (19:00
ננה חן:
אשמח אם אפשר להכניס את זה כנושא לועדת חינוך.
ראש העירייה:
אין בעיה .ההשלכה של זה היא גם אזורי רישום.
תמר חכימי:
האוכלוסייה באור יהודה הטרוגנית ,יש קיטוב בשכונות ויש מי שמוביל את נושא פתיחת אזורי
רישום במשרד החינוך.
ראש העירייה:
לעניין מיל"ת  -זו תוכנית של משרד החינוך ליום לימודים ארוך בגני הילדים .פניתי למנכ"לית
משרד החינוך שאשירה שהעיר תיכנס לתוכנית הזאת .אנחנו העיר היחידה שאושר לה ,אושרו 17
מסגרות של גני ילדים .בחרנו להפעיל את התוכנית בשכונות הותיקות שהוגדרו כפריפריה חברתית.
מאחר ולחצנו עד היום האחרון והאישור ניתן רק בשבוע אחרון של אוגוסט ,אנו עכשיו בשלבי
היערכות וגיוס אנשים ואנחנו נתחיל מיד אחרי החגים ,בראשון בנובמבר את הנושא הזה.
התקווה היא ,שבאמת בתשע"ח כל העיר תיכנס ותהיה חלק ממערך של יום לימודים ארוך בעלות
אפסית .אני יכולה לומר שזה עולה סביב  1,400שקל לשנה עם ארוחת צהריים לכל ילד בהשתתפות
של  30%משרד החינוך 30% ,עירייה ו 30%-הורים.
סבח יוסף:
מה אחוז הילדים שלומדים בבתי ספר בחינוך העצמאי?
תמר חכימי:
יש לי כרגע רק את הנתונים שבתוך העיר .רק בנובמבר ,כשאני מקבלת מצבת ממשרד החינוך ,אני
אדע .בעיר בגני ילדים כ ,32% -בבתי הספר היסודיים  2,591ביסודי ובמוכר שאינו רשמי  .683זה בין
 23%ל 25% -בתוך העיר.
סבח יוסף:
זה יכול להגיע ל.30%-
תמר חכימי:
כן .זה שנים ככה.
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ראש העירייה:
חשוב לי להציג שבהשוואה לשנים האחרונות שכבת כיתה י' ,אלה שהיה לנו את המעבר בין ט' ל -י',
הגענו ל 187-ילדים וב -י"א  166וב -י"ב  157ילדים .כמעט כיתה שלמה הביעה אמון והם נשארו פה.
לכיתה י"א חזרו  12ילדים מבתי"ס בן צבי ומאבין אורט לשכבה הזאת .באמת ,המטרה שמשנה
לשנה בית הספר יוכיח את עצמו ולא נילחם על ילדים שיוצאים החוצה ,אלא שהם יבחרו להישאר
פה בגלל מה שהם מקבלים פה ואני מאמינה שילד מרוצה מספר לחבר שלו ,יישאר.
אז גם יש את המגמה של ילדים שחוזרים וגם השכבה הזו הוכיחה את עצמה ונותנת אמון .אני
מקווה שזה ימשיך ככה.
אנו בתור עירייה נתנו את כל הכלים ,עכשיו זה בית הספר.
ננה חן:
אחד הנושאים שפנו אלי גם ברמה אישית זה נושא סבסוד אולמות לנשפי סיום.
אפי גוטמן:
סבסדנו ,זה כבר נעשה בשנה האחרונה ,הורדנו מ ₪ 4,800 -ל.₪ 2,200 -
ראש העירייה:
העירייה השתתפה השנה בבתי הספר בעיר לכל מסיימי כיתות ו' וי"ב במימון השימוש בהיכל
התרבות.
אני מאחלת לכולם שנה טובה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:10

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

