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פרוטוקול ועדת חינוך מס'  11מיום 21.11.21
משתתפים:
מר ניסים גוזלן  -ראש העיר
רו"ח דני אורן -מנכ"ל העירייה
מר גלעד גולדמן – מנהל מח' החינוך
גב' טלילה מזרחי – חברת מועצת העיר ויו"ר הוועדה

להלן המלצות וסיכום עיקרי הדיון בוועדת חינוך
 .1לאחר בדיקה של הגורמים המקצועיים מנהל מחלקת החינוך באישור ראש העיר
ובתיאום מול גזברית העירייה גב' מירי לוי אושר להקצות לטובת כתיבת
תוכנית אב אסטרטגית לחינוך  200אלף  ₪בסעיף תקציבי ייעודי לבניית ופיתוח
התוכנית שאינו קשור לסעיפים אחרים בתקציב

 .2קול קורא לגיוס הגורם המקצועי לכתיבת התוכנית נכתב בשיתוף מנהל
מחלקת החינוך ויפורסם מיד לאחר קבלת אישור נוסח על ידי היועצת
המשפטית ובהקדם האפשרי הנושא במעקב של מנכ"ל המועצה.

 .3הוועדה דנה בחשיבות המשך תהליך פיתוח מבנה ארגוני במחלקה והתמקצעות
הצוותים ככל שייכנסו בעלי תפקידים חדשים  ,המטרה להקל על ההשתלבות
האינטגרציה בתהליכי העבודה השוטפים וייעולם גם במתן השירות לתושב וגם
באופן מותאם לאופייה ,גודלה ופיתוחה המואץ של באר יעקב.
אי לכך מר גלעד גולדמן בשיתוף עופרה גוש המנחה הנוכחית יכתבו את מתווה
העבודה העתידי הנדרש על פי צרכים קיימים שוטפים ועתידיים כאמור עת כניסתם
של בעלי תפקידים חדשים  .התוכנית תיבדק לעניין שעות ואפשרויות להגדלת מכסת
השעות מול יאיר ושדי סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש .
זאת ועוד לעניין בחירת בעלי התפקידים הנוספים ובכלל זה ראש מינהל חינוך הינה
לפי הוראות משרד הפנים ועם זאת תתקיים ועדת איתור.

 .4בהמשך לקודם דנה הועדה במיקומה של מחלקת החינוך ובאין הצורך
להעתיקה ממקום מושבה כי אם לשמרה במרכז העניינים יחד עם זאת הועלה
הצורך האקוטי במקום מרווח המאפשר ניהול והתנהלות שוטפים מידי יום
במחלקה אי לכך הוצע שתיבדק האופציה ע"י מנכ"ל המועצה להעתקה גם אם
זמנית לקניון באר יעקב שיתרונותיו ברורים לעניין גישה.

 .5לעניין קמפוס אקדמי עלה בדיון החוסר במבנה ציבור והצורך האקוטי בהם
לבניית מבנה חינוך כגון הקמפוס וכגון מרכז לגיל הרך .
כרגע האפשרות היחידה לקיומו של קמפוס מעין זה והפעלתו הינה בתיכון נווה נחום
ובשיתוף האוניברסיטה הפתוחה הנושא ייבחן ויבוצעו פגישות עבודה נוספות בנידון
בהמשך .
זאת ועוד נושא זה יועלה ויגובש לכל רבדיו ומשמעויותיו גם בתוכנית האב כצפי עתידי .

טלילה מזרחי
יו"ר ועדת חינוך ובריאות
מועצת באר יעקב

העתקים:
משתתפים
רו"ח מירי לוין -גזברית העירייה
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש העירייה
מר מוטי פרנקו  -מ"מ וסגן ראש העיר מחזיק תיק החינוך
מר ג'קי גונגרדי – סגן ראש העיר
מר אבנר ברק  -חבר מועצת העיר
גב' שלומית שלסקי – חברת מועצת העיר
מר משה מזרחי –מבקר העירייה
כתבה :טלילה מזרחי

