ועדת השלושה

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 03.03.2022

נוכחים  :מר חיים סופר ,מנכ"ל העירייה
עו"ד אלון רום  ,יועמ"ש העירייה
מר ליאור בן טריה  ,גזבר העירייה – זום
גב' נירה פרידמן  ,מנהלת אגף החינוך – זום
מר הלל פרטוש ,יועץ תקשורת  -זום

הנדון :ועידת חינוך ארצית

נירה פרידמן  -העיר קרית אונו חרטה על דגלה את תחום החינוך ,ערכים ,חדשנות ויזמות .החינוך בסדר עדיפות
וראש העיר מקדם את מירב המשאבים.
אנו עושים את הכל כדי שהחינוך יהיה איכותי חדשני וניתן מענה לכל רחבי העיר מצרכים מיוחדים ועד למחוננים
משקיעים המון הון אנושי וההשקעה היא שתיתן את התוצאה.
לאורך השנים אנו משקעים ומייחסים חשיבות לאנשי מקצוע החינוך אנו מייחסים חשיבות רבה להיותנו מפיצי
חינוך קיום שיח בסוגיות משמעותיות בתחום החינוך עם אנשי מקצוע חשוב תמיד ובמיוחד אחרי שנתיים כה
מאתגרות .כמי שתופסים עצמם כמובילים בתחום החינוך ,נראה לנו נכון וחשוב לארח את ועידת החינוך ולמצב
עצמנו במקום שכל כך ראוי  .לוועידת החינוך תהיה תרומה מהותית גם להעצמת הצוותים בעת הזאת .השנה
נקלענו לסיטואציה של קושי מאוד גדול להחזיק צוותים חינוכיים במערכת.
אנו עדים לבריחה כל כך גדולה בתחום החינוך הארצי.
השקענו המון השנה בצוותים החינוכיים אירועים ,למידה ,למידה עקבית בקורונה של כל המערכת המלמדת.
אחת החולשות שלנו זה שיווק .אנחנו עושים המון ומשווקים פחות .אנו נחשבים במחוז לפנינה ומנהלת המחוז
מביאה צוותים כדי ללמוד ממערכת החינוך בקרית אונו .דורגנו מקום ראשון בארץ בתחום החינוך הגיעה העת
להיות מי שמוביל את החץ בתחום הלמידה ותהיה תרומה גדולה בהעצמת הצוותים וגאוות יחידה.
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הלל פרטוש  -אנחנו בחרנו באגף החינוך אנשים בוחרים לגור בקרית אונו בגלל ובעיקר בגלל החינוך.
בעבר רשויות מקומיות ת"א חיפה כפר סבא נהגו לקחת נושא ולתת לו דגש .אנחנו השנה נלחמנו כדי שוועדת
החינוך הארצית תהיה בקרית אונו .בוועדות אלו באים מומחים ,דנים חינוך עתידי כיצד משפרים מה קורה אחרי
תקופת הקורונה במערכת החינוך.
עלויות – המחיר שהעירייה קבלה בגלל שהיינו הראשונים ,מחיר מעולה.
המחיר מצויין .רשויות מקומיות משלמות הרבה יותר.
אני רואה בזה העצמה של התושבים ואת הילדים שלומדים בקרית אונו .אני בעד ועדת חינוך ארצית בעיר.

נירה פרידמן  -נוכחתי בגן ילדים ילד הרצאה בנושא קורונה ההורים זוג רופאים שגרו ברעננה ובגלל החינוך
עברו לקרית אונו .

ליאור בן טריה  -מדובר בצורך חינוכי וחייבים לקדם אותו בדחיפות יש צורך ,ולא קשור לבחירות .הצורך חיוני
לקדם את העיר לדרגה גבוהה יותר .יש את המשאבים והדבר חיוני יש תקציב אני לא רואה בזה בעיה.

חיים סופר – מצטרף לכל הצדדים גם החינוכי וגם השיווקי .עיר שמסתכלת קדימה ומצפה לגידול משמעותי מאוד
בהיקף התלמידים שלה בעשור הקרוב להכפיל את עצמה מצפה למשוך קהל יעדים וציבור טוב שהחינוך קרוב
לליבו .וחלק מהאינטרס של העיר שהחינוך בכל ההיבטים לא רק בהישגים צריך לבלוט.
תזמון וועידת החינוך לאחר תקופה של מגפה הקורונה הגענו ראשונים ולחצנו לקבל את הזכות הזאת שהיא
מיוחדת מאוד .מעבר לכסף ובהשוואה לערים אחרות אין ספק שזה מאוד חשוב לעיר.

ליאור בן טריה – מחיר אטרקטיבי ורשויות אחרות משלמות יותר.

עו"ד אלון רום – בנסיבות המתוארות כפי שתוארו ע"י מנהלת אגף החינוך ויתר הדוברים אין מניעה משפטית
לאשר ההתקשרות .בשל היותה תואמת את צורכי העיר ונעשית משיקולים ונימוקים עניינים.
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החלטת הועדה:
לאחר ששמענו את הסקירה של ראש אגף החינוך גב' נירה פרידמן ,זאת בנוסף למסמכים שהוגשו לעיוננו בנושא
הנדון וקיימנו דיון מצאנו ,כי קיומה של ועדת החינוך בעיר יש בה כדי לקדם את נושא החינוך בדגש על שיפור
תדמית העיר ועידת החינוך תסייע בקליטת צוות אנשי הוראה ,תבליט את יתרונות העיר ותביא בכך לקידום נושא
החינוך.
עולה כי סכום ההתקשרות נחזה ככדאי ונמוך ביחס לעלות הידועה של אירועים דומים .וזאת לפי דיווח של אנשי
המקצוע שבדקו את הנושא .
סכום ההתקשרות המאושר כ –  250,000אש"ח בתוספת מע"מ.
בשולי הדברים נציין כי מדובר בוועדה ארצית שתזכה לתהודה בתקשורת ותשודר באינטרנט כאשר אמורים
להתארח בוועידה גורמים ממלכתיים ואנשי מקצוע מכל כנפי הארץ.

____________

__________

_______________

____________
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ליאור בן טריה

עו"ד אלון רום
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