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חסרים:

בטי גברי
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 נציגת ניר עם -נציג אור הנר

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודד פלוט

 -מנכ"ל המועצה

סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/17מיום .12.7.17

.2

עדכונים.

.3

היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח.
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לשכת מנכ"ל המועצה
פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  7/17מיום :12.7.17
הסיכום אושר ללא מתנגדים.

 .2עדכונים:
פרויקט "ניצנים"
מוזמן :אורי מלול ,מנהל מח' החינוך
אלון:

מציג את הפרויקט ,משמעותו – לקחת אחריות של המדינה על הצהרונים
בכיתות א'-ב' כולל השירותים והתעריפים.

אורי:

מציג את ההערכות במועצה לקראת הפרויקט .אושר לקיים אותו אצלנו
רק בישובים .אנו לומדים את הפרטים יחד עם מרכז המועצות האזוריות
והתנועה הקבוצית ונערכים לביצוע ,בתיאום עם מערכות החינוך החברתי.
כרגע ,אנו ממתינים לתשובות מהישובים לגבי הצטרפותם.

 .3היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח:
מוזמנים :אורי מלול ,מנהל מח' החינוך
שלומציון כהן ,מנהלת בי"ס היסודי
דותן דרור ,אבי רוזנפלד  -נציגי הורים
אלון:

בתחילת דבריו מברך את שלומציון עם בחירתה כמנהלת בית הספר
היסודי.
בדרך כלל ,המליאה לא עוסקת בעניינים שוטפים הנוגעים לפתיחת שנת
הלימודים .השנה ,לאור העניין הציבורי הרחב ,הוחלט לכנס את המליאה
ולקבל החלטה בעניין.
בשיתוף עם משרד החינוך ,נבחנה האפשרות לפתוח כיתה א' שישית.
לאור מספר התלמידים הנוכחי ,המשרד הודיע לנו שאין מקום לפתיחת
כיתה שישית ,אך תהיה תמיכה בתוספת שעות חינוך .בית הספר יודע איך
להתנהל עם מספר התלמידים הקיים ,כפי שעשה בשנים קודמות.

אורי:

מציג באמצעות מצגת את הרקע לתהליך שהתבצע ואת שתי החלופות
שנבדקו ,בשיתוף עם בית הספר ,משרד החינוך וההורים .במסגרת זו
פונתה כיתה ממוגנת .בשלב זה ,יש  161תלמידים ולא צפויה הצטרפות
של מספר משמעותי של תלמידים .ההמלצה של מח' החינוך ומנהלת בית
הספר היא לפתוח  5כיתות א' ,תוך הסתייעות בשעות תגבור ומשאבים
נוספים ,כולל הכיתה שפונתה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
שלומציון :כבר כמה שנים שהתקן על פיו בי"ס עובד הוא  34תלמידים בכיתה.
במספרים הנוכחיים ,האופציה היא פתיחת  5כיתות .המספרים האלה אינם
חריגים .הסיוע שהובטח ממשרד החינוך מאפשר להכניס  2מורות לכיתה,
במטרה לפצל את הכיתות ו/או להוציא תלמידים מהכיתות להעשרה
ותגבור.
עודד:

אנחנו לא יודעים בוודאות מה יקרה במהלך אוגוסט – אם יגיעו תלמידים
נוספים וכמה .אנחנו נדרשים לקבל החלטה היום ע"מ להיערך בזמן לשנת
הלימודים – ועל בסיס מה שידוע לנו ,יש לנו חלופה אחת –  5כיתות א'.

דותן:

(יו"ר פורום הורים יסודי) מלווה את פתיחת שנת הלימודים במשך מספר
שנים .מבהיר שהדרישה של ההורים היא להגיע לעד  28תלמידים בכיתה,
באמצעות דרישה להחרגה ממשרד החינוך .ברור שבמצב הנוכחי צריך
לפתוח  5כיתות .צריך להודיע למנהלת המחוז במשרד החינוך שהיא לא
יכולה להוסיף לנו תלמידים .סומך על הצוות החינוכי שימצא את הדרך
לתת את המענים הכי טובים .לטעמו לא קודמו פתרונות יצירתיים ומורגש
חוסר של ועדת חינוך (לדוגמא :בחינת אפשרות לפתיחת בי"ס יסודי
נוסף) .אם לא יפתח בי"ס חדש בשנה הבאה – כולנו נהיה בבעיה .מבקש
להאיץ את הקמת בי"ס היסודי החדש.

אבי ר:

(הורה) מאוכזב שראש המועצה לא נתן תשובות ושבמהלך החודשיים
האחרונים לא נעשה דבר.
מבקש להבין את פרטי הסיוע המקצועי.

שלומציון :מציגה את האופן בו יסתייעו בשעות התגבור ובכיתה הנוספת שפונתה.
אפשר לסמוך על הצוות מבחינה מקצועית ופדגוגית.
איציק:

מבקש לשמוע מההורים אם יש פתרון יצירתי אחר.

דותן:

יתכן שהיה ניתן להקים בי"ס זמני באחד הישובים העורפיים.

אופיר:

חשוב שנדע שכולנו באותה סירה .אנחנו צריכים לשמור על הלכידות
שלנו .אין מקום לסגנון הבוטה שהיה אצל חלק מההורים.

יוסי:

אם ההורים מחויבים לתחום החינוך ,חשוב שהם יהיו מעורבים במכלול של
תחומי החינוך.

אלון:

כדי לייצר מערכת שעובדת ,צריך לפעול באמצעות הכלים הקיימים .חשוב
מאוד שיהיה פורום הורים יציג ויציב ,שההורים צריכים לפעול באמצעותו.

אריה:

מציע להוריד ממצבת בית הספר חלק מהתלמידים שכבר קבלנו.

אורי:

מדיניות הקליטה שלנו היא בבסיסה בלימה של קליטת תלמידים
"חיצוניים" ,למעט במקרים בהם אנחנו צריכים להגיע ל"סף תקן" .מבהיר
שלאחר שילד נקלט – אי אפשר לבטל זאת.
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לשכת מנכ"ל המועצה
איתן:

נכשלנו בשני דברים – חוסר יצירתיות וחוסר בתגובה .חשוב שנלמד מכך
לשנה הבאה.

ליאור:

חשוב שמעת לעת חברי המליאה יקבלו עדכונים על הקמת בית הספר
החדש .ההמלצה שגובשה היא טובה ,אפשר להיות רגועים .כדאי לראות
אם צריך עוד משאבים .ממליץ לקבל החלטה שהשנה לא מקבלים תלמידי
חוץ נוספים .היה קושי בממשק בין ההנהלה הפעילה וחברי המליאה.

ניר:

חשוב להיערך למספר תלמידים גדול גם בחצר בית הספר.

אופיר:

יתכן שיש מקום להאבק במשרדי החינוך לגבי מספר התלמידים .בכל
מקרה ,צריך לדרוש שבשנה הבאה לא יהיו יותר מ 28-תלמידים בכיתה.
במקביל ,צריך לקיים סבב בישובים להיפגש עם ההורים.

איציק:

חשוב שחברי המליאה יהיו יותר מעודכנים .חשוב שנקדם כל הזמן את
ה"מנטרה" של  28תלמידים בכיתה .במקביל ,צריך להיערך לשנת
הלימודים תשע"ט.

חקל'ה:

הממלכה מכניסה אותנו בהדרגה לתוך הכללים .מלחמות לא יעזרו ,היום
צריך לעבוד בצורה חכמה ויצירתית .מצר על הדוא"ל שהוציאו חברי
מליאה בנושא.

יוסי:

היו הרבה פניות של הורים לחברי המליאה .לא היינו צריכים להיות
מופתעים מהמספרים .עם זאת ,לא יעזור להאבק במשרד החינוך ,צריך
לעבוד איתם בשיתוף פעולה.

שלומציון :גם במספר התלמידים המדובר צוות בית הספר ידע לתת תשובות .הנהלת
בית הספר מתכננת גם את השהות והפעילות בחצרות .הרעיון של בי"ס
אחר זמני – הוא לא נכון לתלמידים.
אריה:

האמירות שנשמעו בתהליך הזה היו מאוד בוטות .המליאה היא הגוף
שצריך להוביל.

אורי:

אנחנו צריכים לדבר עם ההורים ,תוך שמירה על גבולות.

עודד:

ההדברות עם הציבור היום היא יותר מורכבת .חשוב שבמקביל להקשבה,
נוביל אותה באופן אחראי ומבוקר ,תוך שמירה על מקומו של פורום הורים
כגוף היציג.
לגבי הקשר עם המליאה – יתכן שבמצבים של פעילות ציבורית
אינטנסיבית כמו זו שהיתה ,נכון לעדכן באופן יותר שוטף .עם זאת ,חשוב
שחברי המליאה יפעלו בתיאום ומתוך פרגון עם המנהלים במועצה .תומך
בחשיבה יצירתית ,כמו זו שהובלנו בהקמת בי"ס ברוחמה .עם זאת ,חשוב
שההצעות יהיו אחראיות ,תוך הבנת המגבלות של הכללים שהמדינה
מכתיבה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
(מסכם) סומך על הנהלת בית הספר שתדע להיות בקשר נכון עם ההורים.
מדגיש שבית הספר הוא מצוין ואטרקטיבי .חשוב שלהבין שגם בשנים
הבאות נהיה תחת האילוצים של מספרי התלמידים בכיתות .חשוב שנדע
לשמור על יציבות ובמקביל על קשר שוטף עם הציבור.
מציע שתקום ועדה של המליאה עם עודד ואורי שתעקוב אחרי שני
נושאים:
 .1הקמת בית הספר היסודי החדש – קצב הבניה.
 .2מספר התלמידים בכיתות בשנים הבאות.

אלון:

הוחלט:

8-17-3

 .1לקבל את המלצת מנהלת בית הספר היסודי ומנהל
מח' החינוך שבשנת הלימודים תשע"ח יפתחו חמש
כיתות א' ,תוך הסתייעות בשעות תגבור ובכתת לימודים
נוספת ,על מנת לרווח את מספר התלמידים בכיתות.
 .2להקים ועדת מעקב של המליאה לליווי בנית בית הספר
היסודי החדש ולהתנהלות לגבי מספר התלמידים
בכיתות בשנת הלימודים הבאה .הרכב הועדה :אורי
מלול (מרכז) ,עודד פלוט ,איתן כבירי ,איציק חסון,
אופיר ליבשטיין ,ליאור ניסקי.
אושר ללא מתנגדים.

רשם :עודד פלוט

עודד פלוט
מנכ"ל המועצה

אלון שוסטר
ראש המועצה
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