
 20.1.21סקר משפחות. על תוצאות דתי -פגישת צוות ממלכתי 

לימור אור )מוזמנות  משתתפים: אבי יאנוס, רונית בן רומנו, מזל ערוסי, דנה אדמון אדרי, אמיר פלג, ענבל מר, 

 ( לבנון, איילת בן דהן, מיכל עוזיהו דיגי  וחסרות: 

 שנערך לאחרונה בקרב הורים במועצה. הפגישה נועדה לעדכן את הצוות המצומצם בתוצאות הסקר 

באופקים, מרחבים   - מחציתם בגיל יסודי, מתחנכים כיום במסגרות ממ"ד מחוץ לאשכול כילדי אשכול,   38-ברקע: כ

והמועצה מהעלויות בפועל תלמידי מרחבים( נמוך משמעותית עבור  שניתן ממשרד החינוך )רק  להסעות וסעד. הסבסוד 

ביקשו  על חשבונה. כשעלתה שאלת השתתפות ההורים, ההורים   סעת כל ילדי הממ"דדואגת בפועל כבר שנים לה

. מליאת המועצה  בתחומי המועצה מסגרת מתאימה ילדיהם   להקים עבור  להמשיך את תשלום ההסעות או לחילופין

 את הצורך והאפשרות לעשות זאת.  החליטה שוועדת החינוך תבחן בהקדם )במהלך תשפ"א( 

הסקר נועד לאתר הורים באשכול שזקוקים לחינוך ממלכתי דתי לילדים בגיל היסודי, ולבחון האם יש צורך בהתאם  

 להקים באשכול בית ספר ממ"ד מעורב )בנים ובנות(. הוא הופץ דרך הגנים והיישובים. 

  6תלמידי ממ"ד בכתה א',  10נת תשפ"ב יהיו באשכול עולה שלקראת ששנאספו הנתונים  מ . הורים 65על הסקר ענו 

 מלוא הנתונים נמצאים בידי אגף החינוך. לשנת תשפ"ג.   2בכתה ב', ועוד 

בית ספר ממ"ד מעורב צומח באשכול. )כדי שמשרד החינוך ידון  לפתיחת כעת  היתכנותאין  אלה,  נתונים  לפי 

 ך(. להמשצעירים ועוד  ,ילדי כתה א'  30בבקשה, צריך לפחות 

שנים רובם יסיימו את בית הספר   4התלמידים שלומדים בממ"ד מחוץ למועצה עולה כי בעוד  38רשימת מכמו כן, 

בלבד,  נוספות   שנים  3לפיכך הציע גדי, ראש המועצה, שהשתתפות המועצה בהסעות תימשך עוד התיכון או היסודי.  

כפי שנהוג בשנתיים  מראש, כך יתנו את הסכמתם ל)שבוחרים לחנך מחוץ לאזור הרישום( וכי הורי התלמידים 

 האחרונות. 

בית  כעת ובהמלצתנו שלא לפתוח  לעדכן את ועדת החינוך ואת מליאת המועצה בתוצאת הסקרהוחלט בפגישה, 

היא תוכל להורות  ו , מליאת המועצה לאשר את ההצעה של גדיבסמכות .  ספר ממלכתי דתי מעורב וצומח באשכול 

 דת החינוך )ולצוות המצומצם בנושא ממ"ד( להמשיך לבחון פתרונות אפשריים.  וועל

בהקדם לחברי ועדת החינוך )ומליאת המועצה( את נתוני הסקר,  חיוני להעביר , וכדי לתת לו תוקף   המשך הדיוןשם ל

   וב.באשכול, בפילוח לפי גיל, מוסד חינוכי וייש  וכן נתונים על תלמידי ממ"ד 

 

 בפגישה:נקודות נוספות שנדונו 

 הוסבר איפה עומד תהליך פתיחת אופקים כאזור רישום לתלמידי ממ"ד מאשכול, בצד מ.א. מרחבים.   •

 צריך להחליט מה יהיה מעמדם של תלמידים שכבר לומדים בסעד ובאופקים. 

מן העלות הריאלית   15%-עומד כיום בפועל על כ  יורד.בפועל הוא הוסבר מנגנון הסבסוד של משרד החינוך ומדוע  •

)מלבד    כדאי לבחון דרכים יעילֹות נוספות להסעת התלמידים של הסעת התלמידים באזור הרישום המוכר.

 . על גבי נתונים מפורטים ומדויקים יותר  –  אוטובוס, שחלקו ריק(

,  נוכח מספר משתנה של תלמידים -  ריכה גם לקבל החלטה עקרונית כיצד לפעול במצבים דומים בעתידהמועצה צ •

, וכדי  ( מקרים כאלה בעברמאד היו הרבה )עבור תלמידים שלומדים באשכול אך מחוץ לאזור הרישום שלהם גם  

 לכך מראש.   ךלהיער יוכלו שההורים 

מועצות אזוריות מול משרד  ה עםלתלמידיה, ומצד שני הצורך לפעול יחד לתת מענה   מצד אחד מחויבות המועצה  •

,  אחרת מסתפקים בפתרון פנימי )מתוך תקציב המועצה  . של תקצוב ההסעות   החינוך כדי לשנות את המצב 

 (.  וולונטריתובהחלטה  

וגם   ע בהסעות לא מקבלים סיוה. הם  שמתחנכים מחוץ למועצ)ביסודי( עלתה שוב דרישה לדון בכל תלמידי אשכול   •

ועדת החינוך תקבל נתונים גם לגביהם, כבסיס להבנה  ויש חשיבות גדולה לכך ש   לא התפנו עד כה לדון בעניינם.

 ודיון ענייני בנושא. 

 

 רשמה וסיכמה ענבל.


