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פרוטוקול ישיבה עם יו"ר בתי ספר על יסודי ומר יוסי בייר מנהל אגף חינוך על יסודי
ב28.11.17

נוכחים
גלית רביבו  -קציר
שרית פרובשטיין  -נבון
רונן גולדשטיין  -קציר
דוד פרין  -הרצוג
דנה מיטל  -הרצוג
אשכנזי מוריס  -קציר
בת אל ביטן  -ביאליק
חני משה  -קוגל
שמעון יום טוב  -אורט
כהן רותי  -חט"ב אלון
זגורי מיכל  -קוגל
סיגי דרך  -הראל
שי מלך  -ק"ש
חני פרלה  -חט"ב ארן
מירית מימוני נעים  -אילון
שולי גוטליב  -אורט
עדנה כליפי  -מזכירת הועד
אורחים :מר יוסי בייר  -מנהל אגף חינוך על יסודי
מר ארז אלי  -מנהל אגף ארגון ובקרה
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שי מלך  -סיו"ר ועד הורים עירוני  -זהו מפגש ראשון של כל יו"ר מבתי הספר העל יסודי והנהגת
ההורים .נמצאים אתנו יוסי בייר מנהל אגף חינוך על יסודי וארז אלי מנהל אגף ארגון ובקרה.
אנחנו עובדים מול יוסי בייר מאז שנכנס לתפקיד ,כחצי שנה ,בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל ובנוסף
ישנו שיתוף פעולה עם כל ראשי האגפים במינהל והנהגת ההורים .ישנם עדכונים שוטפים משני
הכיוונים.
ישנם דברים שעלו מן השטח בעיקר נושא השיפוצים בבתי הספר .כמו כן נושא אזורי הרישום  -הנושא
הועלה מול יוסי בייר  -בחינה של מה שהיה ומה הולך להיות.
כל השאלות ששלחתם לי מראש הועברו ליוסי בייר.

יוסי בייר -מנהל אגף חינוך על יסודי:
בגלל נושא השיפוץ ביקשתי מארז אלי שיצטרף אלינו.

ארז אלי -מנהל אגף ארגון ובקרה:
ערב טוב לכולם התחלתי בתפקיד ב  16.7.17לקחתי את התוכנית שאושרה בחולון ופתחנו את השנה
בהצלחה.
ב  1.1.18מינהל החינוך מקבל אליו את כל חוזי התחזוקה .עד היום זה היה אצל החברה הכלכלית.
מינואר התקציב יעבור למינהל החינוך .יהיו תחתי חמישה מפקחים שיהיו אחראים על אזורים ויעשו
מה שאבקש מהם בצורה הכי ברורה .גם חוזי הניקיון יעוברו למינהל החינוך .יהיה מנהל מערך
תחזוקה ,מהנדס ותחתיו יהיו ארבעה מנהלי אזור שיהיו אחראים כל אחד על האזור שלו .גם נושא
הגינון וגם נושא התחזוקה יהיו כפופים למינהל החינוך.
יהיה לנו אגרונום  -עשר שעות בשבוע שיטפל בכל נושא הגינון .בקיץ הקרוב אני מתכוון לתת תקציב
לכל נושא הגינון.
סיירתי בכל בתי הספר ,כשאני מסיים סיור  ,מנהל בת הספר מקבל סיכום שבו כתוב מה אני מתחייב
לבצע .כל מה שכתוב בסיכום יקרה .השאיפה לבצע את הכל לפני הקיץ .יש לי הסכמה עם מנכ"ל
העירייה לכשאקבל את התקציב ל  2018אדע כיצד לתכנן מה לעשות בו.
דבר נוסף  -אנחנו מאד מקפידים לשלם לקבלן על מה שביצע.
את סדר העדיפות שלי אני אסכם לפי ההתרשמות שלי בשטח.
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כרגע מטפלים בכל נושא הנגישות .כל נושא הנגישות הוא בעלויות עצומות.

שאלה -מוריס אשכנזי תיכון קציר:

נפגשנו לפני חודשיים בישיבה .1 .שלחתי לך מייל ועדיין לא קיבלתי עליו מענה .למה בכל העדכון
שאתה נתת כרגע ,ועד הורים מוסדי לא מעודכן אלא רק מנהלת בית הספר? היו הרבה ליקויים בקציר
ואני טיפלתי בבעיית המזגנים בתיכון ועד היום לא קיבלנו שום התייחסות לנושא והילדים סובלים.
 .2למה עושים מכרזים לקיוסק ואנחנו כועד הורים מוסדי לא מעודכנים .אנחנו מקבלים ספק חדש
וצריכים לריב איתו על מחירים.

ארז אלי -תשובה:
עשיתי סיור בקציר גם בחט"ב וגם בתיכון .עברתי עם המנהלים על כל נושא ומסרתי סיכום למלכה
המנהלת .יינתנו פתרונות לכל מה שמלכה ביקשה.
נושא המזנונים לא תחתי ולא תחת האגף שלי.

רונן גולדשטיין -קציר
היום זה תחת החברה הכלכלית שמאד שואלת לדעתנו .. .פעם שעברה התלוננו ולא עזר כלום.
אני חושב שאתם לפחות צריכים להגדיר מה צריך לעלות במכרז.

שי מלך  -כל הנושא הזה עלה מול יוסי בייר.

מוריס אשכנזי -קציר
אני בועד הורים  20שנה .לצערי זה לא מתנהל כשורה .אני לא מבין איך לעירייה לא אכפת מהמחירים
במזנון.

ארז אלי
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הגישה שלנו היא גישה מרחיבה .אני מטפל במזגנים ,אני מטפל בגיזום ,אני מטפל בגינון.
אני מסכים עם נושא המזגנים .הנקודה שלך נכונה .נסתכל על העניין הזה.

יוסי בייר
שנינו חדשים כאן ומבצעים כרגע מהלכים .אנחנו מנהלים כרגע מהלכים של שינוי דברים .אני בתחום
שלי וארז בתחום שלו .לאט לאט ניכנס גם לתחום של מכרזי המזנונים ,נשב למול החברה הכלכלית,
למול היועץ המשפטי ונלמד את הדברים .יש לתת לנו הזדמנות ללמוד את הדברים כדי שנוכל לתת
פתרונות טובים.

מוריס אשכנזי  -מאחל לכם בהצלחה.

מוריס אשכנזי  -יש משהו משותף לבתי ספר אשלים ,נבון וקציר בקריית בן גוריון וקריית רבין,
בשעות של בית הספר יש המון תנועה של ילדים במעברי החצייה .הנהגים טסים בכבישים .העליתי את
הנושא בועדת בטיחות ולא הייתה התייחסות .לדעתי צריך לעשות במפרים ברחובות האלה.

ארז אלי -יש הרבה מאד גורמים שמעורבים בנושא הזה .אנחנו מתעסקים בזה כדי להביא את
הגורמים המתאימים .אני כמינהל החינוך אחראי על כל מה שקורה בתוך הדבר הזה .בכל מה שקורה
בצמתים והדרך לבית הספר.

סיגי דרך -יש את המגרשים בפארק פרס ,אם רוצים להגיע ליום ספורט יש עדיפות לבתי ספר מחוץ
לעיר כי הם משלמים עבור המגרשים  .גם מאתנו מבקשים כסף ואני חושבת שלא צריך לבקש כסף
מבתי הספר שלנו.

שי מלך  -מסיבות סיום והשכרת אולמות:
בתי הספר רוצים לקיים אירועים בית ספריים ונדרשים לצאת החוצה למקומות עירוניים .הבקשה שלנו
להוריד את המחירים של שכירת האולם.
ארז אלי -לגבי הנקודה של העלויות של השכרת האולמות בעיר נעלה את זה שוב למנכ"ל העיריה.
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אנחנו ממשיכים להצליל את מוסדות החינוך .אני מצליל חמישה גנים בשבוע ,וגם מצלילים את בתי
הספר .עושים את ההצללה בשמ"ש שקל מול שקל.
אני רוצה לשתול כמה שיותר עצים זו ההצללה הטובה ביותר.

יוסי בייר-
התחייבנו מול המנכ"ל לקבל את המחיר הנמוך ביותר להשכרת האולמות למסיבות סוף השנה.

אני עוסק הרבה שנים בחינוך ,אני מדבר מול מנהלי בתי הספר .אתם מבחינתי נציגים של ביה"ס
ולביה"ס יש מנהל אחד ,הוא אוטונומי ,הוא מנהל הארגון הוא מנהל המוסד.

אני נפגש פעם בחודש עם רועי דביר יו" הנהגת ההורים ושי מלך הסגן ויו"ר חינוך על יסודי.
אנחנו מחליפים מידע ,מעדכנים ומתעדכנים ונמצאים בקשר גם במהלך השבוע במיילים ,הודעות
ובטלפונים לכשנדרש .אני מאד שקוף.
אני גר בהוד השרון ,איש חינוך למעלה מ  40שנה .התחלתי כמורה לשל"ח והתקדמתי בתוך המערכת.
היום אני מנהל אגף חינוך על יסודי בחולון .אני בא עם הרבה ניסיון .אני מאד שקוף ואני אומר מה
שאני חושב .אי כרגע מעבר ללמידה ,מתחיל לבצע שינויים בתוך המערכת .ישנם דברים טובים
שנמצאים ואני חייב לשמר אותם ומה שאני לא רואה עין בעין אני חייב לשנות.
יש לנו ראשת מינהל חדשה הגב' אריאלה קידר ,שאני מתייעץ איתה ,יש לנו צוות שעובד מאד בצמוד
ובשיתוף פעולה.
היחידה לגיוס לצה"ל תעבור אלי וגם מדור הרישום עובר אלי.
בימים אלואני עובד מול המנהלים להוצאת החוברת לקראת הרישום לתיכונים במרץ.
יש שינו שהכנסתי  -אין העברה מבית ספר לבית ספר לפני תגובת בית הספר ולפני שאני מחליט.
אין שינוי באזורי הרישום בשנת הלימודים הבאה .אנחנו כן בודקים כרגע ,מס' תלמידים ,מס חדרים
ואם יהיה שינוי הוא יהיה בשנת תש"פ.
אנחנו נשלב את ועד ההורים בתוך החשיבה.
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בת אל ביטן ביאליק-
בי"ס ביאליק בחמש השנים האחרונות קיבל  3פעמים שינוי בשיבוצים .יש בעיה קשה עם הורים שיש
להם ילדים שלומדים באורט ויש אחים שהולכים לאיילון.
יוסי בייר  -יש ועדת העברות .כרגע לא משנים את אזורי הרישום ,כרגע אנחנו בודקים את הדברים עם
האסטרטגיה שלנו ,עם הבינוי שלנו ,מה זה אומר מבחינת ילדים ,אולי נצטרך עוד בתי ספר ואם נבנה
עוד בתי ספר יהיו בוודאי שינוי אזור רישום ,לכן הכל עכשיו בשלב חשיבה ובדיקה.

רונן גולדשטיין -קציר
כספים שאמורים להגיע אלינו ממינהל החינוך מגיעים רק לאחר לחץ שלנו.

יוסי בייר
כספים שמגיעים ממשרד החינוך ומיועדים לבתי הספר מועברים מידית.
אם המינהל שילם כבר  ,אני מבקש חשבוניות ,אם נכנסו לפה כספים ולא קיבלתם תפנו אלי .אני
אבדוק מול החשבת טלי מוריאל ואחזור אליך.

שמעון יום טוב -אורט
מלגות מפולין עדיין לא שולמו לבת הספר ,משנה שעברה.

יוסי בייר
תפקיד המנהלת להעביר לי את המידע הזה.

רונן גולדשטיין קציר -שמינהל החינוך מקבל כסף מאחד הרשויות זה כסף צבוע.

יוסי בייר  -הוא אוטומטית צריך להעביר את הכסף לבית הספר.
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רונן גולדשטיין-קציר  -מה קורה עם נושא הרובוטיקה?

יוסי בייר  -כרגע הכסף שהיה ברשותי היה צבוע למשלחות ספורט.
לגבי דברים אחרים כמו הרובוטיקה אנחנו נבדוק את הדברים.
פנתה אלי מנהלת קציר בנושא המשלחת  ,הסברתי לה מה אני רוצה שתעשה ,העברתי לראשת
המינהל כדי שנוכל לקבל דיון בעניין.
אני חושב שצריך לתת למנהלת חלק מהתקציב למשלחת לחו"ל ואת החלק השני ברגע שתיתן קבלות.

שמעון יום טוב -אורט  -איפה נכנס נושא של השאלת ספרים בנושא החטיבות?

יוסי בייר  -עדיין לא נכנסתי לתמונה אני אבדוק את זה מול חגית.

חני משה -רב קו לילדים במצוקה .למה תלמידים ממשפחות מעוטות יכולת טרם קיבלו כרטיסיות רב
קו לאוטובוס?

יוסי בייר  -פעם ראשונה שאני שומע על כך ,אני מודע לרב קו לבי"ס הייטק היי שבו אני מטפל.

חני משה  -השירותים בקוגל מוצפים והורים זועמים.
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שי מלך -סיכום :
מפגש ראשוני כדי להכיר את יוסי בייר מנהל אגף חינוך על יסודי .זהו פורום עם המון שנים של עשייה
בתחום הנהגת מקומית ובעיר עצמה .אנחנו רוצים להיפגש כל רבעון .עלו הרבה נושאים וישנם נושאים
שלא עלו.

כתבה והדפיסה :
עדנה כליפי ,מזכירת ועד ההורים העירוני
דוא"ל ednakalifi57@gmail.com :
נייד:

052-4237683

תעשו לנו לייק http://www.facebook.com/VaadHorimHolon :
http://www.vaadhorimholon.org
בקרו באתר שלנו
https://twitter.com/VaadHorimHolon
תעקבו אחרינו :
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