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 דוברת ווייזר – סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך :  אל 
 שלומית שפיגלבלט  – ראשת אגף החינוך        

 
 אבי גרובר   –ראש העיר        

 ערן שוורץ  –מנכ"ל העירייה        
 מיכה בלום  – יועמ"ש העירייה        
 ניסים בן יקר  – מבקר העירייה        

 
הנתונים הקיימים במערכת החינוך של רמת השרון והצורך בכיתות לימוד נוספות  הצגת :   הנדון

 שאילתא  -  )כמות ופריסה( ברחבי רמת השרון 
 
 

ברמת השרון ניטש מספר שנים ויכוח בדיון העקרוני לגבי הצורך בהקמת בי"ס יסודי נוסף ברובע  
 'הדר'. 

הכיתות הנדרשת, החלופות האפשריות   הדיון נסוב לגבי הצורך בביה"ס, מיקום ביה"ס הנדרש, כמות
 שיכולות לעמוד על הפרק. 

 
  – לצד הדיון הזה מתקיים דיון נוסף שעניינו הינו פרוגרמת התפתחות מוסדות החינוך ברמת השרון 

 צרכים, נפחים, מיקומים, לוחות זמנים וסדרי עדיפויות. 
 

וכלה בקבוצות שונות   במהלך סוף השבוע האחרון זכינו לקבל פוסטים שונים החל מראש העיר 
הקיימות ברמה"ש, פוסטים המציגים נתונים התומכים בהקמת ביה"ס 'יעל רום' בגינת עמל מול אלו  

 שמציגים נתונים המעידים על היעדר צורך 
 ופגיעה בבתי ספר אחרים. 

 
נמנעתי מלעסוק בנושא היות ולא רציתי לקלוע את התלמידים והוריהם לתוך ויכוח   2019מאז קיץ 

 ני שעלול להותיר אותם ללא כיתות ראויות. עקרו
 

הואיל וראש העיר עיקש בעמדתו העקרונית התומכת בצורך בביה"ס 'יעל רום' על פי תכנון בגינת  
עמל ואף הציג את עמדתו בפוסט ארוך למדי לפיה הצורך בביה"ס 'יעל רום' במקומו שריר וקיים ותמך  

 זאת בנתונים, 
ת תיק החינוך, וראשת אגף החינוך בעיריית רמת השרון, שיש  אבקש כי סגנית ראש העיר ומחזיק

בידיהן את כל נתוני האמת הקיימים במערכת החינוך העירונית, לפיהם ניתן לנתח את צרכי העיר  
המתפתחים בכיתות לימוד ופריסתן ברחבי העיר, תצגנה בפני מליאת מועצת העיר את כל הנתונים  

והארוך )ככל שהם קיימים(, כפי שהם קיימים במערכת החינוך   הרשמיים, לטווח הזמן הקצר, הבינוני 
 של רמת השרון עליה היא מופקדת. 

 
את דעתם של חברי מליאת מועצת העיר, יתמקד הדיון רק בתוכנית    בטוחני כי אם הנתונים יפיסו 

 ביה"ס החדש, כמות הכיתות והנפח, והדיון בצורך העקרוני יתייתר. 
 

בשולי הדברים אציע כי השאילתא תיענה במסגרת ישיבת המליאה שלא מן המניין בנושא בי"ס 'יעל  
 יס ראוי לדיון כולו. רום', וודאי יהיה בה כדי לסייע להצגת הנתונים הללו כבס

 
 

 להלן השאלות עליהן נדרשות תשובות: 
 

 צפיפות :  (1
 מה הצפיפות הקיימת כיום בכל בית ספר?   ( א
 כמה כיתות יש בכל שכבה בכל בי"ס?  ( ב
 מה גודלה של כל כיתה?   ( ג
 מה עלות פיצולי כיתות "גדולות"?  ( ד

 מגמה :  (2
 האם חלה ירידה בצפיפות בבתי הספר?  ( א
 שקיימת, ירדה בשנים האחרונות בכל בית ספר? כיצד הצפיפות, ככל   ( ב



 פתיחת מחזורי כיתות א' :  (3
שנים    5כמה כיתות א' עתידות לפי הנתונים הקיימים להיפתח בכל בית ספר יסודי ב  ( א

 הקרובות? 
 השנים הקרובות?  20השנים הקרובות? ב  10ב 

 עם וללא בי"ס 'יעל רום'?   -ניתוח פתיחת מחזורי כיתות א'   ( ב
 הביניים : חטיבות  (4

 כיצד מזינים בתי הספר את חטיבות הביניים?  ( א
 מה הצפי לצפיפות בשנים הקרובות בחטיבות הביניים?   ( ב
 באיזו שכונה/שכונות עומדת להיבנות חטיבת ביניים?  ( ג
 מה צפי הצפיפות בחטיבות הביניים לאחר הבינוי?  ( ד
 מתי מתוכננת להתחיל בניית חטיבת/חטיבות הביניים ומתי צפויה להסתיים?  (ה

 
 
 

                                                                                                                                        
 בברכה   
 
 ני בלקין )רק( רו
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