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29/08/2021 

 כבוד ל
 חינוךהחברי ועדת 

 

 שלום רב,

 דחופה - 2021-ל  3 פרוטוקול ישיבת עדת חינוך  מס'הנדון: 

יעל רפפורט, קארין גזלה אביבה משיח, יו"ר ועדת חינוך,  -ראש המועצה, ד"ר שייקה בילו  -שלמה אלימלך  נוכחים:

 .נציג הורים –אורי יעקובי  ,מנהלת מחלקת חינוך -

 מירה דה קלו., שקרוב עמיר אמיר חן,  נעדרו:

 על סדר היום:

 אזורי "ברנר".תיכון יה"ס בבהלימודים התחלת שעת באופן חד צדדי של שינוי  .1

תיכון אזורי "ברנר" לשעה זורית ברנר החליטה לשנות את שעת תחילת הלימודים במסביר כי מועצה א – ראש המועצה

הדבר לא נעשה בתיאום איתנו וזו גזירה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה בגלל מגבלות כלכליות שיש להן משמעות  .08:30

 של הוצאה כספית גדולה ובלתי מוצדקת.

שעת פתיחתה הלימודים מהשנים האחרונות מראים כי מחקרים אחרונים מציינת כי לפי הידוע לה,  – בה משיחאבי

 לכל ילד היא שונה ואינדיבידואלית והן המלצה גורפת על שעה ספציפית לכל הגילאים.המתאימה ביותר 

אומנם מתחילים יותר מאוחר בברנר אך למרות שלפי הלו"ז לא סביר, נראה לה משהו טוענת כי  – קארין גאזלה

 זה לא נשמע סביר.לכאורה באותן שעות כבעבר, מסיימים 

המועצה עמדה בכל ההסכמים שיתוף פעולה. חוסר אנחנו נתקלים בלמצב בו שוב מציין כי אנו עדים  – ראש המועצה

ממשיכים כל העת ברנר ורית במועצה אזואילו  , נענתה בחיוב לכל בקשה והעבירה את כל הכספים כנדרשמול ברנר

 .  ולהחליט באופן חד צדדי לא לשתף פעולה

וימתינו לפתיחת קצת מוקדם לבית הספר בצד הפרקטי לא נורא אם הילדים יגיעו מציג את עמדתו ש – יעקובי אורי

עבר רק הלימודים, סבור שיש לקיים דיון ערכי בכל הנושא של שעות הלימוד כי יש לכך השלכות רוחביות נוספות מ

  להיבט ההסעות.

 וחד צדדיות. מזכיר לפורום כי התקיימהחלטות במביע חוסר שביעות רצון מכך ששוב אנו נתקלים  –שייקה בילו 

התודעה אצל כל השותפים לגבי הצורך בעבודה כבר במשרד החינוך, הייתה הגעה להסכמות והבנות, נצרבה  ותפגיש

 משותפות אך שוב ברנר מחליטים לבד ללא כל התחשבות בצרכים שלנו. 

 חושבת שיש ללכת עם הקהילה ולהסביר את המצב כולל השינוי ללא תיאום, הדרישה לתוספת עלות.  – על רפפורטי

לימוד פחות שעות הוראה על שלכאורה נראה כי יש ות, ולדון גם על הנושא הערכי של שינוי שעטוען שיש  – אורי יעקובי

 .להיכנס לעובי הקורה בנושא שעות ההוראהב"ברנר". צריך 

שנות באופן נסות לבמועצה לכל הבדיקות האפשריות מסביר כי לאחר קבלת ההודעה מברנר נעשו  – ראש המועצה

 . פנימי את ההסעות
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לאחר בדיקה מעמיקה נמצא כי לא ניתן לשנות את שעת ההתחלה של הלימודים בבית הספר היסודי ובגני המועצה. 

שמור על מה אי לכך ממליץ ל .לשנה ₪ 800,000 -מביותר עלות נוספת  אדירה שללשינוי כזה יש משמעות כספית 

 ן ימתינו בבית הספר עד לשעת פתיחת הלימודים.כי ההסעות יצאו כרגיל וילדי התיכוולברנר להודיע להורים  שהיה וכן

 מבקשת לדעת האם לא אושרה תוספת תקציב לשעות הוראה בברנר? – אביבה משיח

 הכל מבוצע לפי , לברנר לפני תחילת השנהמסביר כי אושרה תוספת תקציב, הסכום אושר והועבר  – ראש המועצה

שנת כפי שנדרש. בפועל נראה כי מלמדים פחות ממה שדובר, הנושא ייבדק במהלך שסוכמה במשרד החינוך התוספת 

 הלימודים.

כדי לקצר את זמן המתנת  08:15-מציעה לבקש מברנר להקדים את שעת התחלת הלימודים לפחות ל – קארין גזלה

 הילדים.

של אי התיאום, שינוי שעת הוציא מכתב מסודר המבהיר את הנקודה י חשוב כעת זה לכהסבורה כי  – יעל רפפורט

 . הן להורים והן לברנר הפתיחה

וגם כך אין סבירות גבוהה כי הלימודים יהיו  שמספר הילדים החולים יעלה מיד אחרי החגיםטוענת  – אביבה משיח

 .שגם כך מספר ימי הלימוד שבו הם ספורים רספטמבכסדרם בחודש 

 לא היו חולים.שנבדקו במועצה רוב הילדים כבר נעשו הבדיקות שלאור מצגי נתונים המראים כי  – ראש המועצה

בברכה ע"י ההורים. יש  יש לקחת בחשבון כי הגעה מוקדמת והמתנה לתחילת הלימודים לא תתקבל –קארין גזלה 

השינוי בגלל עלויות תקציב הייתה התעלמות לבצע את לא ניתן התייחסותנו לקביעת ברנר כי להבהיר כי למרות 

 מטענתנו לחלוטין.

  חליטה כי ההסעות לתיכון ברנר יישארו כפי שהיו בעבר. כמו כן החליטה הועדה כי:הנערך דיון בנושא והועדה  

יצא מכתב להורי תלמידי תיכון אזורי "ברנר" המבהיר את המצב הן בנושא תחילת שעת הלימודים, הן בנושא  .1

  ם מול ברנר.והן בנושא אי התיאו 800,000תוספת תקציב של מעל 

יצא מכתב לברנר המבהיר את עמדתנו בנושא הקדמת שעת פתיחת הלימודים באופן חד צדדי ובקשה להקדמתם  .2

 .08:15לפחות לשעה 

 

 בכבוד רב, 

 ד"ר שייקה בילו
 יו"ר ועדת החינוך 
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