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 ז' אלול תשע"ז

 סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 28/8/17
 

  משתתפים: עמיר, רונית, רוני, ארבל, טלי, אוהד (הד"ש), לילך, חגי,

 עופר דהאן וקבוצת הורים משכבה ג' – בי"ס בכר רוסו.

 

 עופר יו"ר ועד הורים של בי"ס בכר רוסו הגיע עם נציגות הורים כדי למחות על סגירת הכיתה

 החמישית בשכבה ג' בשל ירידה במספר התלמידים.

 ההורים השמיעו את עמדתם ואת אכזבתם.

 

 רונית הציגה מצגת תמונות וסקירה של פעילות הקיץ במערכת החינוך במועצה:

 קייטנות החטיבה הצעירה.-

 תוכנית "בית ספר של החופש הגדול".-

 יום למידה למנהלות בתי הספר באוניברסיטת תל אביב.-

 בי"ס לפיתוח מנהיגות "כנפיים" - סיום שנת פעילות.-

 פעילות "מגרשים מוארים" בשיתוף מח' נוער וחינוך משלים.-

 מפגש הנחיה למלווים בהסעות החינוך המיוחד.-

 מרכזי למידה – הכנה לבחינות עליית כיתה.-

 הפעלת תוכנית מנ"ע - מניעת נשירה.-

 התמונה החינוכית – הוצגו ההישגים שפורסמו –-

      94.4% זכאות לבגרות, 13.3% מצטיינים, אחוז נשירה – 0.2%.

 השקעות "בדק בית" במוסדות החינוך.-
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 הוצגו מוסדות החינוך ונתונים מספריים.-

  יעדי המחלקה לשנה"ל תשע"ח:-

 1. גיבוש אמנה - תקשורת

 2. תוכנית תקשוב – הרחבה והעמקה

 3. עידוד יוזמות חינוכיות

 

 

 

 

 בי"ס "שירת הלב" – עמיר שיתף בחוויה מהביקור בבית ספר שכטרמן בו פגשנו את-

 התלמידים חונכים את תלמידי "שירת הלב" וראה את הקשר המצוין שנוצר ביניהם.

 העלה רעיון להשאיר את בי"ס "שירת הלב" כיסודי, סמוך לבי"ס שכטרמן ואת מבנה

  הקבע, סמוך לק"ח דרור, ליעד לתלמידי

 ז-יב בעלי לקויות תקשורת – ייבדק מול משרד החינוך.

 התקבלה הרשאה ממשרד החינוך לבניית שלב א' של בי"ס לחינוך מיוחד שיבנה סמוך

 לדרור.

 - אושרו ע"י משרד החינוך מבנים יבילים. הבקשה לבניה חדשה-  ק"ח דרור – בינוי

 נדחתה בשל כך שפרדסיה שגדלה בכ-1000 יח"ד, קיבלה אישור עקרוני להקמת בי"ס

 צומח שש שנתי.

 תשלומי הורים  תשע"ח – קיימת מחאה של פורום ועדי ההורים היישוביים הקוראים-

 למדינה לממן את הפעילויות. הוחרגו ממנה תשלומים עבור ביטוח תאונות אישיות, תל"ן

 (במועצה – תוכנית קרב), תשלום על השאלת תשלומים על הזנה בגני ילדים, תשלומי

 מגמות בתיכונים – תשלומים אלו יגבו ע"י בתי הספר בתיאום עם ועדי ההורים.

 לב השרון חממה חינוכית לצמיחה קהילתית

 טל. 09-7960209/234 דואר תל מונד, מיקוד 40600

    פקס. 09-7966947

www.lev-hasharon.comhinuch@lev-hasharon.com 

 

 

mailto:hinuch@lev-hasharon.com
mailto:hinuch@lev-hasharon.com
http://www.lev-hasharon.com/


 
 מועצה אזורית לב השרון

 
 בני דרור – גאולים – גנות הדר – חרות – ינוב – כפר הס – כפר יעבץ – מרכז כפרי יעף – משמרת
 נורדיה – ניצני עוז – עזריאל – עין ורד – עין שריד – פורת – צור משה – שער אפרים - תנובות

 - רוני הציגה את פנייתה למועצה לקבל את רשימת העמותות שפועלות-  עמותות בביה"ס

 בביה"ס. מבקשת להיות בדיאלוג על התכנים המובאים בפני התלמידים וכן לוודא

 שהורים מקבלים מידע מראש על הפעילות.

 בביה"ס היסודיים פועל מרכז "זהות" בריכוזה של סיון אסף עם בנות שרות לאומי,

 בפיקוח משרד החינוך. הוחלט כי ארבל דולב תהווה נציגה מטעם הועדה - תיפגש עם

 רונית וסיון בנושא.

 

 רשמה: רונית רופא הדרי
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