פרטי כל של ישיבה מס'  9של ועדת החינוך,
מיום רביעי ,ב' בסיון ה'תשע"ח ()16,5,18
השתתפו:
הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע ויו"ר הועדה;
הרב יהונתן ספרא ,מנהל אגף החינוך וחבר הועדה;
הרב שמעון קשש ,סגן מנהל אגף החינוך ,מנהל תכנית  360וחבר הועדה;
הרב שלמה בנזימן ,רכז תרבות קהילתית במח' התרבות;
הרב יחיאל לוי ,מנהל מוסדות "שאר ישוב" וחבר הועדה.

נכחו:
נחמיה שקדי ,עוזר מ"מ רה"ע;
חיים נוגלבלט ,מנהל אגף שירותי חירום;
יצחק יונה ,מנהל מח' הביטחון וקב"טי מוסדות חינוך באגף לשירותי חירום.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .מודעות למוגנות במוסדות חינוך;
ב .נתונים על מענים בקבוצות גיל שונות;
ג .פעילות אגף שירותי חירום במוסדות חינוך.
א .מודעות למוגנות במוסדות חינוך:
הרב שמעון קשש :בכינוס פורום מנהלי תלמודי-תורה שהתקיים באחרונה הועלתה
בעיית מוגנות תלמידים .אין הכוונה לדבר עם התלמידים על כך ,זו הייתה הנחייתו
של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל.
בכינוס העלו הרב יהושע פינק והרב משה בלוי ,ראשי "תושיה" הצעה לשילוב ייעוץ
חינוכי בכל תלמודי-התורה ע"י קביעת תקן למטרה זו בתחום ,בדומה לייעוץ הפועל

בבתי ספר בית יעקב ,כשהיועץ יהווה כתובת חינוכית-טיפולית לפניה ,קשוב לילדים,
שאיל וקשוב.
הרב יחיאל לוי :לפי מה פועלות היועצות בבתי ספר בית יעקב?
הרב יהונתן ספרא :לפי גודל בית הספר נקבעו השעות השבועיות ליועצת .משרד
החינוך נותן שעות תקן .מטרת הייעוץ -לעצור לפני התפשטות הבעיה .בתלמודי-תורה
מוסדות פטור ומוכר שאינו רשמי ישנה בעיה לתקן .מציע גם שהיועץ יימצא כל יום
בתלמוד תורה אחר.
הרב אברהם רובינשטיין :מים וחשמל במוסדות אלו הינו חלק עירוני .אשר לייעוץ
חינוכי ,אם הגורמים הציבוריים כח"כים יראו צורך בכך ,ניתן יהיה לפעול להשגת
תקציב ממשלתי למטרה זו .כשיש נכונות להתעסק בכך ,בניגוד לעבר ,ניתן יהיה
ללחוץ בתחום במסגרות ממשלתיות .מציע לפנות בנושא למר נפתלי בנט ,שר החינוך
ולהרב מאיר פרוש ,סגן שר החינוך.
הרב יהונתן ספרא :במקום טיולים ,יש למצוא סעיף תמיכה לתלמודי –תורה.
ב .נתונים על מענים בקבוצות גיל שונות:
הרב שמעון קשש :מוסר דו"ח תשתית מידע אודות המענים בקבוצת גיל והוא מבוסס
על תשתית המידע הישובית (תמ"י) ,בפירוט של מאפייני הילדים ,או בני נוער בסיכון,
המשתתפים במענים המיועדים לקבוצות גיל המופעלות.
בהתאם לנתוני דו"ח זה ,היקף הפעולה בבני ברק הוא בתכנון ל 3,400-ילדים ,ובפועל
 3881ילדים ,מתוכם  3707חרדים.
בין המענים והפעולות-מרכז ילדים-הורים לגל הרך ,מועדוניות טיפוליות
אינטנסיביות ,תמיכות ביתיות בילד ,סיוע טיפולי ,טיפוח וחומר לילדים ולנוער,
טיפולים רגשיים קבוצתיים לילדים ו-או הורים ,מרכזי נוער ישובי-שכונתי ,מרכזי
למידה שכונתיים בגמרא ,פרוייקט חונכים אינטנסיבי לנוער "בצוותא" ,מעונות יום
ומשפחתונים" ,הקשיבה" ,תכנית "בית חם" ,העשרת שפה ,מוקד הכוונה ייעוצי,
תכנית חונכות "יד אליעזר" ,גן הספרים ועוד.
ישנה בעיה של תקציב ממשלתי לצרכי "בין הזמנים".
הרב יחיאל לוי :מהם הנתונים באשר לטיפול רגשי בהורים?
הרב שמעון קשש :ישנם טיפולים לתפקודים לימודיים נמוכים ל 1596-תלמידים.
הרב אברהם רובינשטיין :האם ישנו פילוח אוכלוסייה כעולים חדשים ,בעיות
מנטליות?
הרב שמעון קשש :אפשר לעשות פילוח .ישנו טיפול ב 50-ילדים של עולים גרושים.
אנו מפתחים ומרחיבים את הפעילויות המשותפות להורים ולילדים כ"אבות ובנים",
סדנאות למלמדים ,ייעוץ ב"חדרים" וכדומה.

אשר לנושא טיולים של בתי"ס-ישנה דרישה לקבל אישור משרד החינוך ,ולפי דרישת
המשרד יש צורך באישור קב"ט והעברת קורס אחראי טיולים.
יונה יצחק :בחוזר מנכ"ל ישנה דרישה של אישור קב"ט.
הרב יהונתן ספרא :ישנה הבנה עם החינוך העצמאי לגבי טיולים.
הרב שלמה בניזמן :המשרד הממשלתי לביטחון פנים חיבר את מסגרת "מצילה"
והוקמה רשות חדשה שתחל לפעול לא יאוחר מסוף  .'18ישנו תקציב למניעת אלימות
בקרב בני נוער ,תכניות יחודיות לבני נוער עם בעלי חיים או בים ,בהתאם לצרכים,
פעילות בשעות פנאי והוקמו שני חוגים-רובוטיקה ובעלי חיים ,בשיתוף תכנית .360
הרב שמעון קשש :הרב יחיאל לוי ,חבר בועדת החינוך והנוכח בישיבתה ,משלב פעולה
במתנ"ס בשכונת נוה-אחיעזר להפעלת קבוצות ע"י העירייה באלקטרוניקה
וברובוטיקה .חשוב לארגן קורסים בחשבון ובאנגלית ,באמצעות מרכזים קהילתיים.
הרב יהונתן ספרא :נחפש תקציב במשרד החינוך לקורסים אלו.
ג .פעולות אגף שירותי חירום במוסדות חינוך:
חיים נוגלבלט :חל שיפור בתחום אבטחת מוסדות חינוך עם קבלת חברה נוספת
לאבטחה .כיום ,מתוך  124מוסדות חינוך מאובטחים ,חסרים  14בודקים בטחוניים.
תוך שבועות אחדים תשלים החברה את הבודקים הנוספים 124( .הפועלים120-
ממומנים ע"י המשטרה 4 ,ע"י העירייה).
אשר ללחצנים במוסדות חינוך -עד כה הותקנו ב 43-מוסדות ,ישנם  3מוסדות
המסרבים להתקנה( .עד כה חוברו  14למערכת).
בכל הגנים העירוניים ,כ 225-גנים ,הותקנו לחצני מצוקה ,למעט  5גנים בלא קווי
טלפון ,הנמצאים בטיפול.
מתוך כ 225-גני ילדים הותקן אינטרקום ב 188-גנים ,ובמהלך החודשים הקרובים
תותקנה  16יחידות.
במהלך אוק'  '18יתקיימו  3רענונים לרכזי ביטחון .אשר למע"רים (מגישי עזרה
ראשונה) ,עד כה בוצעו  4רענונים בכל מוסד חינוכי .במהלך החודשים הקרובים
יתבצעו עוד שלושה רענונים ,בנפרד לגברים ולנשים.
בתקופה זו נמצא האגף בתהליכי גיוס קב"ט מוס"ח נוסף ,במהלך החודש ייצא האגף
במכרז לנוהל חדש למאבטחים לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ט ,ובהתאם לתכנית
עבודה ירכשו אמצעים ,בסכום של כ 350,000-שקלים ,במסגרת סיוע משרד החינוך
בתקנה .4
משרדי האגף עברו למקומם החדש ברחוב הירדן  ,31וכדי להקל על הצפיפות
במשרדים אישר רה"ע תוספת בניה לארכיב ושירותי ביטחון.

הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע ויו"ר הועדה :שמענו סקירות מקיפות
מהגורמים המקצועיים הרלבנטיים בתחומי מענים חינוכיים שונים וגם בפעילות
האבטחתית במוסדות חנוך ,ואין ספק מהן כי בס"ד ישנה התקדמות ניכרת בכל
התחומים שנסקרו מאז הסקירות בהן בעבר ,אך מה שברור שמדובר כאן בתחומי
פיקוח נפשות ילדי ישראל ,הן באבטחה חיצונית והן בהתמודדות בעיות חינוכיות-
נפשיות ,ולכן כל תקציב שמושקע בהם אין ערך לחשיבותו ,ומשום כך ,לקראת
התקציב העירוני הבא נעשה הכל להרחבתו ולהגדלתו ,יחד עם ההשתדלות בתחומים
עירוניים חיוניים אחרים.

