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כנס מציעים מיום  -21.6.22מכרז  -03/22להפעלת חטיבת ביניים
והצמחת החטיבה העליונה ביה"ס שש שנתי ע"ש חנה סנש

משתתפים:
גלעד גולדמן-מנהל מחלקת חינוך
אילנית הומינר-יועמ"ש
הדס גלר -מנהלת נכסים והתקשרויות
חגית סקנדריני-מנהלת חט"ב חנה סנש
מרלין מרינה-צוות ניהול חט"ב חנה סנש
שלום ציפי-סגנית מנהלת חט"ב חנה סנש
לבבית מער-רשת עתיד
יוליה ארגמן-רשת עתיד
אמיר אוהב ציון-רשת עתיד
איריס הראל -רשת אורט
דר' שרונה בר צבי-רשת אורט
כפיר סאסי-רשת אורט
יאיר בוקעי-רשת עמל
גלעד פותח ומציג את הצוות החינוכי
גלעד :ישנו גידול בבאר יעקב והגידול מכתיב את הקצב של פתיחת מוסדות החינוך .
שכונת כוכב הצפון ושקמים עתידים להכיל  12אלף יחידות דיור בשנת .2023
שאלה :מבחינת סדר גודל של מספר הכיתות?
גלעד :אנו בונים כרגע את שלב א –  20כיתות של חט"ב ועד סוף השנה יהיו  30כיתות.
אנחנו מצפים מהרשת שתיבחר ,להיות בכל תהליכי ההקמה הפדגוגית בהכנה לקראת פתיחת
התיכון .באר יעקב שמה לעצמה את המצוינות כיעד ובראש מעייניה.
אנחנו מצפים שרשת הניהול תהיה חלק ממערכת ניהול כוללת שתדבר עם כל גורמי מערכת החינוך
בעירייה ותהייה שותפה לתפיסה העירונית הכוללת .אנחנו לפני מהפכה בחינוך ב"תוכנית הגפן"
ויש להתייחס לכך .צריך לתת מענה לתלמידים בינוניים/חזקים ולהגיע לכל ילד ולשאוף למצוינות
הראייה היא ראיה הוליסטית ,יש גם מידע באתר העירייה ,לעיונכם.

חגית :ניהלתי בעבר בראשון לציון ,והשנה זוהי השנה השלישית בבאר יעקב ,בשנה הבאה החטיבה
עוברת למיקומה החדש כאשר יהיו בבית הספר כ  480-תלמידים .האני מאמין שלי -אתה תגיד לי
במה אתה צריך סיוע ,ובה"ס יספק את זה" .אני מאמינה בשיתוף ההורים ,להפוך את ההורים מנטל
לנכס .באה עם תודעת שירות גבוהה ומאמינה כי האחריות של בית הספר הוא  . 24/7אפשר לשים
את באר יעקב על המפה ,יש פה אוכלוסייה טובה ממעמד גבוה .בנינו את תוכנית "מנוף" ,שאלמלא
התוכנית ,חלק מהתלמידים היו נושרים.
הציפייה שלי מהרשת – אני צריכה דמות שתלווה אותי ואת הצוות שלי החל מהיום .אצטרך להבין
שהזוכה מכוון מטרה ,שתהיה לי את זכות הבחירה במגמות ושנעבוד בשיתוף פעולה מלא.
שאלה :עצמאות כלכלית ,איך זה בא לידי ביטוי?.
גלעד :יש ניהול עצמי בבתי ספר כבר מספר שנים ,העירייה נותנת תקציב והמנהלת מנהלת אותו,
יש ועד מנהל ,והעבודה היא משותפת עם הוועד המנהל
יועמ"ש -דגשים :ערבות -1/6/23 -לשים לב ישנו פער בין מועד הזכייה במכרז למועד קבלת הבעלות
הפורמלית .לפיכך ,תוקף ערבות המכרז עד  1/6/23והזוכה יידרש להחליף את ערבות הביצוע,
בהתאם לסכום ההצעה הזוכה ,עד  1ביוני  .2023יש להגיש את ערבות המכרז בנוסח המדויק כפי
שפורסם במכרז מילה במילה.
מועד אחרון להגשה 31/8/22 -עד השעה .14:00
שאלות הבהרה -רק תשובות שיתפרסמו הם אלה שיחייבו את העירייה .
שאלה -איך מסתדר הנושא של הליווי אם ההגשה ב ?31/8/22-
גלעד :המכרז מתוכנן לשנה הבא אחריה.
חט"ב בשנתיים האחרונות היו במבנה הזה ,ב  1/9/22-חנה סנש אמורה להיפתח במבנה בצריפין.
 500תלמידים במבנה לא מושלם .עוד  15כיתות יבנו בשלב ב' בסוף שנת הלימודים הקרובה.
ב 1/9/23-יהיו כבר  30כיתות ,כאשר יבנו בהמשך גם ספריות ומעבדות.
שאלה  -סעיף - )12( 3לגבי הסעות ,האם יש תלמידים שלא מבאר יעקב?
תשובה -חלק מהתלמידים מגיעים שלא מהשכונה ועל כן נדרש מערך הסעות ע"י הרשת הזוכה.
שאלה -זה התיכון הראשון? אין מכללה?
תשובה -חט"ב שש שנתית הראשונה  ,ביוהנה יש מכללה אחת אבל בה"ס הוא פרטי.
יוצאים לסיור בשטח
בהמשך נחפש שת"פ עם הצבא ,בעתיד אמורה להיות רכבת מלוד דרך באר יעקב ולת"א .מבחינה
תחבורתי זה יטיב איתנו.
אני חושב על מסלולי ביוטכנולוגיה ורפואה אלו דברים שניתן לקדם בגלל הקרבה של בה"ח אסף
הרופא ,ולדאוג לשיתופי פעולה.
כמו כן צמוד לבית הספר מתוכנן בה"ס לחינוך מיוחד אז ניתן לחשוב על תוכניות משותפות.

שאלה -מה הלחץ להיכנס ב ?1/9/22
תשובה -אין לנו מקום בתיכון .אנו הקמנו  4מבני חינוך חדשים שצמחו שלב אחרי של ואנחנו
מיומנים ויודעים לעשות זאת.

