 7באוגוסט 4102
י"א באב תשע"ד
סיכום ועדת חינוך 4202.7.3
משתתפים :ישראל זינגר – ראש עיריית רמת גן ויו"ר ועדת חינוך מש"מ ,מעדא
חסבאני – ראש מועצת ינוח ג'ת וסגן יו"ר ועדת חינוך מש"מ ,דב צור – ראש עיריית
ראשון לציון ,שלומי לנגר  -ראש מועצת אורנית ויו"ר ועדת נוער מש"מ ,דרור אלוני
– ראש מועצת כפר שמריהו ויו"ר ועדת אפיון מרחב למידה מש"מ ,יעלה מקליס –
ראש עיריית יהוד מונוסון ,שביט מס – ראש מועצת קדימה צורן ,טל גורקי – ראש
מועצת פרדסיה ,מיכל מנקס – ראש מינהל חינוך וחברה ,מש"מ ,איתי חוטר –
סמנכ"ל כלכלה מש"מ ,יורם מאי – כלכלן מש"מ ,אבי קמינסקי – יו"ר איגוד מנהלי
מח' חינוך ומנהל מינהל החינוך ,תרבות ונוער באשקלון ,גילה קלדרון – מנהלת אגף
החינוך העל יסודי עיריית ת"א ,ריקי איגנר – הסתדרות המורים ,זיו בר – ראש
תחום נוער וצעירים מש"מ.
היערכות לפעולות הקיץ  -ערבות הדדית ופעולות בין רשויות:
שלומי לנגר :היתה פניה של ראש עיריית אילת ליו"ר ועדת חינוך וליו"ר ועדת הנוער
לקבלת רעיונות אופרטיביים ולסיוע להבטחת שלומם של בני הנוער מכל הארץ
השוהים בחופש הגדול באילת .מציע לצאת בקול קורא לכל הרשויות ולהציע לראשי
רשויות לבוא ל"לילה לבן" באילת.
התקיים דיון בו דילמה עד כמה ניתן לסייע עם אותם צוותים ,עד כמה יש השפעה
של מבוגר שאינו מוכר ואינו מכיר ,עלתה אפשרות לגייס את תנועות הנוער ,עו"ס
ומתנדבים ,לערוך שת"פ עם משה"ח ועוד.
ישראל זינגר :נפנה במכתב לראשי רשויות הקורא לסיוע ועזרה לעיר אילת.
עדכונים שוטפים:
מיכל מנקס:
א .סל תלמיד ותקצוב דיפרנציאלי :התקיים מפגש פורום  01עם שר החינוך
בנדון .השר התחייב לסל שעות בסיסי לתלמיד באשר הוא בכל הארץ ,מעליו
הקצאה דיפרנציאלית בהתאם לצורך .היתה אבחנה בין מעטפת לבין
פדגוגיה וכרגע הדיון הוא על שעות .לגבי המעטפת ידון בשלב מאוחר יותר
וביחד נדון עם משרד האוצר.
ב .שרתים ומזכירות :מתקיים דיון אצל משה שגיא ממשה"ח בנדון .קיים
איום בשיבוש פתיחת שנה"ל תשע"ה.

ג .סייעות לחינוך מיוחד ,סיעות אישיות בחינוך הרגיל :עלו טענות קשות כלפי
הרשויות ש"גונבות" את הכסף מאחר ומשה"ח מעביר תשלום עבור 04
חודשים ואילו הרשויות מעסיקות  01חודשים .יש רצון לפתוח את הסכם
השכר .כרגע הם נמצאות על כ 77% -משרה .יתקיים דיון על כך בכנסת.
ד .תשלומי הורים :משרד החינוך לא משנה סעיפי התשלום וסכומי הגביה.
ה .צפיפות תלמידים בכיתות :יוקם צוות בשיתוף משה"ח ומש"מ אשר יביא
המלצות עד ינואר .4101
אפיון מרחב למידה:
דרור אלוני :קיים דו"ח שבוצע ע"י מכון מופ"ת בהתאם להחלטת ועדת אפיון
מרחב למידה במרכז השלטון המקומי .מטרת הדו"ח להמליץ למשרדי הממשלה
על פרוגרמה אחרת לתכנון ובניית מרחבי למידה מותאמים למאה ה.40-
זיו בר :הדו"ח מראה נתונים כגון שיפור בהישגי התלמידים ,בניה ירוקה,
השפעת הצבע וכו' .ההמלצות :הקמת צוות עבודה משותף לשינוי מבנה פרוגרמה
הקיימת ותהליך היישום – משה"ח ,משרד האוצר ,מש"מ ,משכ"ל ומפעל הפיס;
והצגת תהליך העבודה בועדת החינוך של הכנסת.
סוגיות נוספות שעלו בדיון:
שביט מס :יש צורך לבדוק ולבחון עם משה"ח את נושא ההסעות בחינוך מיוחד
לתלמידים הניגשים לבגרות בכדי שיהיו זכאים למימון.
מיכל מנקס :הזמנה לכנס חדשנות טכנולוגית בשלטון המקומי ב01.7-
אבי קמינסקי :הזמנה לכנס היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ה ב40.7-
חסבאני מעדא :הישגי החינוך במגזר הדרוזי הינם חלשים .מבקש לתמוך ולבחון
איך ניתן לסייע לרשויות במגזר לשיפור ההישגים .בנוסף ,הנוער היהודי לא יודע
ומכיר את המגזר הדרוזי .הנושא נמצא בשוליים וקיימת בורות .מבקש להזמין
את חברי הועדה לקיים ועדת חינוך במועצת ינוח ג'ת.
רשמה :מירב בית הלחמי

