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מבנים חדשים ומלגות בתקציב
החינוך העירוני

ĹĩĨĴĶ ŀıĺĬ  4587 ķĭıĴıĪ  714515348

ĵıŀĺ ŀıĺĬ  4735 ķĭıĴıĪ  51415347

ĨĩĹ ŀļĳ ŀıĺĬ  3333 ķĭıĴıĪ  714515348

ķıĺıīĭĶ ıŀĺ ŀıĺĬ  :88 ķĭıĴıĪ  714515348

כ־ 40מיליון שקל ייוחדו לבניית בית הספר חוגים מתוך התקציב העומד על קרוב לחצי מיליארד שקל.
התקציב גדל השנה ב־ 3.5מיליון שקל ,אך הגידול משקף בעיקר עלייה בהוצאות על שכר
ŀıĺĬ Ĵĳ  4;77 ķĭıĴıĪ  714515348
בתמונה פיני וגמן
צילום ירון צור לביא

משמעות
הקיצוץ
בתקציב
הפעולות היא
שיש צורך
בהתכנסות
תקציבית
ובהיערכות
כדי לא
לפגוע
בשירות”
ראש מערכת
החינוך העירונית
פיני וגמן

ת

קציב החינוך העירוני לשנת
 ,2016הכולל פעילות והוצאות
שכר ,הוא  479,175,100שקל -
גידול של כ־ 3.5מיליון שקל לעומת השנה
שעברה .עם זאת ,הגידול מבטא עלייה של
יותר מ־ 8.5מיליון שקל בהוצאות השכר,
וירידה של יותר מחמישה מיליון שקל בת־
קציב הפעולות.
קיצוץ בסעיפי הפעולות ועלייה בסעיפי
השכר אינם ייחודיים רק לחינוך ,אלא מא־
פיינים חלק ניכר מהתקציב העירוני .ראש
מערכת החינוך העירונית פיני וגמן“ :מש־
מעות הקיצוץ בתקציב הפעולות היא שיש
צורך בהתכנסות תקציבית במערכת החינוך
ובהיערכות כדי לא לפגוע בשירות”.
לבינוי ולשיפוץ של מוסדות חינוך הק־
צתה העירייה בשנת  2016בתקציב הפיתוח
 114,444,000שקל ,שחלק ניכר מהם  -כ־
 100מיליון שקל  -אמורים להגיע ממשרד

החינוך .את שאר התקציב תשלים העירייה
מתקציבה ,כשהיא מתכננת להשיג כ־12.5
מיליון שקל ממכירת נכסים.
האוניברסיטה והטכניון יקבלו מהעירייה
חמישה מיליון שקל לפי הסכם בין הצדדים.

לדברי וגמן ,העירייה ושני המוסדות האק־
דמיים הקימו קרן משותפת למימון מלגות
לסטודנטים חיפאים ולפעילויות נוספות .גם
המעבר של בית הספר חוגים למשכנו החדש
ברמת הדר מופיע בתקציב ,והעירייה הקצתה
 500,000שקל לתכנון של בית הספר החדש.
וגמן“ :מעבר לתקצוב התכנון ,הקצבנו כ־40
מיליון שקל לבנייה עצמה .אנחנו מעריכים
שתהליך התכנון והבנייה יימשך כשלוש
שנים .כרגע אנחנו כבר עובדים על התכנון
באישור משרד החינוך” .לקראת מעבר תל־
מידי בית הספר היסודי דוד ילין למבנה של
חוגים שיתפנה ,הוא ישופץ ויותאם לקליט־
תם .וגמן“ :עם פינוי דוד ילין ייהרס המבנה
על ידי היזם לטובת בנייה למגורים”.
תקציב התמיכה העירונית בתנועות
הנוער קוצץ ב־ 41,400שקל והוא יעמוד
ב־ 2016על  1,409,500שקל .גם תקציב הפע
עילות השוטפת של תנועות הנוער ,שאותו

הריאלי ביטל מסיבת
פרישה יקרה לסמנכ”ל

בתמונה קורס
סייעות בנות העדה
האתיופית
צילום המכללה
האקדמית גורדון

בעקבות תלונה של חבר בחבר הנאמנים של המוסד שציין את המשבר
הכספי שבו נתון בית הספר ,בוטלה מסיבה במלון גארדן

מ

סיבת פרידה שתכנן הריאלי לסמנ־
כ”ל היוצא יצחק שלו (שלבי) במלון
גארדן במרכז הקונגרסים בוטלה
בעקבות מכתב תלונה של עו”ד יגאל זאבי,
חבר בחבר הנאמנים של המוסד ,להנהלת בית
הספר .יצוין כי שלו פורש לאחר כ־ 20שנה
בתפקיד סמנכ”ל לענייני מינהל וכספים.
“בימים שבהם נמצא בית הספר בשיאו
של מאבק שטרם הוכרע ,הנוגע להיקף הכ־
ספים אשר יותר לבית הספר לגבות ולאופן
השימוש שייעשה בית הספר בכספים אלו,
ובימים שבהם התחייב בית הספר לצמצם
את גביית שכר הלימוד ולקזז שבעה אחו־
זים משכר הלימוד המקסימלי הנגבה על
ידו מהורי התלמידים ,יש לחשוב פעמיים
(ואף שלוש) על האופן שבו מוציאה הנהלת
בית הספר את הכספים הנגבים מההורים,
כמו גם את הכספים המתקבלים ממשרד

החינוך ואו מתרומות” ,כתב עו”ד זאבי.
עוד כתב זאבי כי בתקופה שבה בית הספר
נלחם להציג מצג שבו כל קיצוץ יגרום לס־
גירתו ,אין הצדקה לקיומו של אירוע פרידה
מעובד של בית הספר במלון יוקרתי מחוץ
לכותלי בית הספר“ :עלותו של אירוע מנ־
קר עיניים כזה תפעל כבומרנג ויכולה לה־
סית את תשומת הלב מהמאבק הצודק אשר
מנהלת הנהלת בית הספר על מנת לשכנע
את משרד החינוך ואת הציבור הרחב שבית
הספר יודע לנהוג בתבונה בכספי הציבור
אשר מופקדים בידיו ולהשתמש בהם אך ורק
למטרות שלשמן נמסרו לו”.
מנכ”ל הריאלי ד”ר יוסי בן דב“ :נעשתה
טעות שתוקנה לאחר שעה מרגע קבלת המ־
כתב .את מסיבת הפרידה לשלו ,עובד הראוי
להוקרה ולהערכה ,נקיים בבית הספר באופן
צנוע ומכובד”.

הן מקבלות באמצעות תקציב רשות הנוער
והצעירים ,קוצץ ב־ 15,000שקל והוא יעמ
מוד על  509,800שקל.
בבעלות
עירוניים,
 11בתי ספר
ıĭľĶĭ
שחלקםıĭľŀ
 5878 ķĭıĴıĪ
  714515348
משותפת עם גופים שאינם עירוניים ,יתו ־
קצבו בכ־ 110מיליון שקלים בתקציב 2016
ĬıĴľŀĬ ŀıĺĬ  3333 ķĭıĴıĪ  714515348
 עלייה של כ־ 341,000שקל בהשוואהלתקציב אשתקד .עם זאת ,גם בסעיף זה
העלייה מבטאת גידול בשכר בלבד .את
הסכום הגבוה ביותר מבין בתי הספר העל
יסודיים בעיר  21,238,100 -שקל  -יקבל
תיכון קרית חיים .אחריו ברשימה מופיע
עירוני ה’ שיקבל  16,709,000שקל ,ואחריו
עירוני א’ שיקבל  14,659,600שקל .סכום
דומה יקבל חוגים  14,197,900 -שקל .את
הסכום החמישי בגודלו יקבל עירוני ג’ -
 10,170,300שקל ,ובמקום השישי מבחינת
גודל התקציב מופיע בית הספר לאמנויות
רעות שיקבל  13,055,900שקל.
ĵĭŀī ķĨĳ ŀıĺĬ  4878 ķĭıĴıĪ  714515348

עבור חלק
מהמשתתפות
זו הפעם
הראשונה שהן
מקדישות
את זמנן
להתפתחות
המקצועית
שלהן עצמן”

בתמונה בית הספר
הריאלי ,בית בירם
צילום חגי פריד

סגנית נשיא גורדון
ד”ר נטע ברנסקי

נפתח קורס לסייעות
ממוצא אתיופי
שותפות חיפה-בוסטון ותוכנית שילובים מפעילות את
הקורס במכללת גורדון .הסטודנטיות עוברות תהליך
הכנה לשוק העבודה ומקבלות שעות העצמה חווייתית

ק

עלותו של
אירוע מנקר
עיניים תפעל
כבומרנג
ויכולה
להסית את
תשומת הלב
מהמאבק של
הנהלת בית
הספר”
עו”ד יגאל זאבי

ורס הכשרת סייעות גני ילדים לנשים
ממוצא אתיופי נפתח לאחרונה במכ־
ללה האקדמית גורדון לחינוך במסגרת
התוכנית “קוראט  -גאווה בתעסוקה” .קוראט
היא מילה שפירושה באמהרית הוא גאווה .את
התוכנית מפעילה שותפות חיפה-בוסטון ,ול־
דברי מנכ”לית השותפות ורד ישראלי ,מלבד
הפעילות בגורדון פועלת תוכנית קוראט גם
להכשרת כוח עזר סיעודי לבית החולים בני
ציון וסייעות לרופאי שיניים .להכשרה בגור־
דון שותפה גם התוכנית העירונית שילובים.
 22משתתפות חיפאיות לומדות בקורס
הסייעות ,בהן כאלו שכבר עובדות במקצוע
ומבקשות להעשיר את עצמן מבחינה מק־
צועית ,וכן סטודנטיות שמבקשות לרכוש
מקצוע חדש .בגורדון מדגישים שהקורס,

שיימשך שני סמסטרים ,משלב בתוכו גם
תוכני העצמה ועידוד יזמות.
“המשתתפות זוכות לשעות העצמה הכו ־
ללות חיבור לחוויה האישית שלהן כהורות
וכאמהות” ,אומרים בגורדון“ ,הקורס גם
עוסק בהכנה לשוק העבודה עם מאמנת
תעסוקתית” .כחלק ממטלות התוכנית מת־
חייבות הסייעות לעבודה מעשית בגנים
ובצהרונים העירוניים.
סגנית נשיא גורדון ודיקנית לימודי
ההמשך והפיתוח המקצועי במכללה ד”ר
נטע ברנסקי“ :עבור חלק מהמשתתפות אני
יכולה לומר בוודאות שזו הפעם הראשונה
בחייהן שהן מקדישות את זמנן ואת מרצן,
המושקעים בדרך כלל בחיי משפחה ובעבו ־
דה ,להתפתחות המקצועית שלהן עצמן”.

