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  089/16/  ,4' מפגש מס –ועדת חינוך : הנדון 

  

אבי , מרל ברנט, יאיר משה, חיים גואטה, רונית רופא הדרי, גדי לוין :משתתפים 

  מ"והח  מעיין ליפשיץ, ירון וינקלר, זילברשטיין

  

התקדמות נושא , המפגש יוחד לנושא דיווחים על תהליך פתיחת שנת הלימודים

  .ון החינוכי ונושאים כלליים שוניםהטמעת החז

  

  ט "ל תשס"דיווח פתיחת שנה

  :התארגנות במהלך הקיץ

  'ריהוט וכד, עזרי למידה – הצטיידות .1

  .₪מליון  3הושקעו , דגש על בטיחות מתקני משחק-שיפוץ מבני חינוך. 2

  כח אדם. 3

  פרידה דרוק- ח דרור"מינוי מנהלת חטיבה עליונה בק

  רונית פרץ- ר השרוןס או"מינוי מנהלת בי

  )עלייה ביחס לשנה שעברה(גיוס סייעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

  גיוס מורות לכיתות לא תקניות

  ח"גיוס פסיכולוגים חדשים לשפ

  שיבוצי תלמידים במסגרות.4

שלא במועד ' ד שביקשו לעבור לחינוך הממ"התמודדות עם תלמידים מהממ

  .ההעברות הקבוע בחוק

  'שיבוצים לכיתות ב –תנובות  –ינוב ילדי המושבים 

  ס בכר רוסו"צ בי"התמודדות עם אי פתיחת גן רביעי בחט

השביתו את הלימודים למשך שלושה  -התמודדות עם אי פתיחת גן נוסף בפורת

  .גובש הסדר בין ההורים למועצה. ימים

  

  :1/9יום פתיחת הלימודים 

 החינוך' מנהלת מחעצה וראש המו. ס הגיע בבוקר נציג בכיר מהמועצה"לכל בי

  . ההורים והתלמידים, נפגשו עם הצוות החינוכיוסיירו בין בתי הספר 

  .ללא השבתות. פתיחת שנת הלימודים עברה כסדרה

  .מחלוקות שונות  תלמידים בודדים לא הגיעו ללימודים עקב



  פעילות להטמעת החזון החינוכידיווח 

נוצלו ימי ההערכות בבתי הספר למפגשים , ס דרור"ס אור השרון וביה"למעט ביה

  .של מרים ורונית עם הצוותים החינוכיים בכל מוסדות החינוך במועצה

במהלך המפגשים הועברה סדנא של כשעתיים שבמהלכה נחשפו הצוותים לחזון 

  .והועלו רעיונות שונים ליישומו

  .חיבור אישי של הצוותים לחזון, מטרת המפגשים

לגיבוש צוות יישום מתאים ולהכנת תוכנית עבודה  פרק הזמן הקרוב ינוצל

  .ראשונית

  

  נושאים נוספים שעלו

 2009לגבי הצעות הממשלה לתקציב , המועצה' הועבר דיווח על המסמך שהפיץ ר

החינוך במועצה ובעיקר על נושא  ההסעות  בוהשלכותיהן הכואבות על תקצי

  .למוסדות החינוך

אולי , כות בחטיבות צעירות בבתי הספרהועלתה הצעה לבחינה מחודשת של ההער

  .בגלל ההערכות הלוגיסטית הקיימת, תוך מעבר למבנה של אשכולות גנים

שתאפשר , החינוך במועצה' הועלתה הצעה לבחינת אפשרות הקמת עמותה ליד מח

  .א איכותי יותר למערך החינוך"העסקת  וקליטת כ

ץ מייד לאחר אד יו"הממ חינוךלמצב הקיים בנושא ההטיפול בפתרון  הוחלט כי 

  .הבחירות למועצות המקומיותתום תהליך 

  

  

  

  ,רשם      

  רן  להב         

  

  :העתקים

  חברי הועדה

  המועצה' ר

  ר המועצה' ס

  חברי המועצה


