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 8פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:

 
 

  מטרת הדיון:
 02:11-90:11יום ב'  9102פברואר  4 תאריך:
 קריית חינוך דרור מיקום:
 ישיבה מליאה - 119 פורום:

אורי בכרך, גלית ברגר, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, נחמיה חסיד, נתנאל יהודה,  משתתפים:
 עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני שרפי , רונן חיון, רן להב , שאולי בן דוד

 אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, יודפת גת, לביא זמיר, רוני פרידמן פלומן, שאול דניאל חסרו:
קריית חינוך דרור, חגית  -ד ליברובסקי, איתמר בירנבויים, אריאלה בן ארי אוה משתתפים נוספים:
קריית חינוך דרור, יעל יפת, לאה רוזנשטוק, מאיר שביט, פנינה אמויאל משה ,  -לוי קדמי, יוסי לבנון 

 הדרי, שלומית עצמון -קריית חינוך דרור, רונית רופא -קרינה ברכה, קרן אדרי 

 ת החינוכית בדרורהכרות עם הפעילו. 1
 

מודה לקרית חינוך דרור על האירוח, חשוב שחברי המליאה יכירו את העשייה החינוכית בקרית  -עמיר
חינוך דרור. השבוע השתתפתי בביקור ועדת הפרס בבית הספר. הקריה מועמדת לבית ספר מצטיין 

ים ארצי ואני בטוח שבית הספר ראוי לכך. בית ספר הינו בי"ס ניסויי בפעם השניה וזכה בפרסים רב
 ומקווה שיזכה השנה גם בפרס החינוך הארצי.

 
בית הספר הוא נקודת החוזק של המועצה. אנו גאים בבני הנוער, בתלמידים הלומדים כאן. בקריית 

 חינוך דרור מטפחים במשך שנים את תלמידנו בשת"פ הדוק ופורה עם מחלקות המועצה.
תלמידי לב  9511-ותן שרות ממלכתי ל בית ספר נ -ברוכים הבאים –אריאלה בן ארי, מנהלת הקריה 

השרון ופרדסיה, בשנה הבאה בית ספר יהיה בפיק ולאחריו יחל צמצום במספר התלמידים. בהמשך 
 24%עובדי מנהלה 15מורים,  919כיתות,  92הציגה אריאלה את צוות הנהלת הקריה , 

 שירות. משתלבים במכינות ובשנת 41% -גיוס לצה"ל , כ 22.8%זכאות לבגרות מלאה 
 

דרור כבית ספר ניסויי יודע להיות בתנועה. שישה עקרונות  -קרן אדרי, מנהלת החטיבה העליונה
בפדגוגיה , התאמה למגוון התלמידים למידה שמתקיימת בכל מקום: בהסעות לבית הספר, 

  בהפסקות, בבית , בתנועות הנוער.
 -בבית הספר בוגרים המתאימים למאה היכולת לזהות שינויים ולהתכוונן אליהם. מסיימים -תמורתיות

90. 
 שילוב הגיל השלישי בפרויקטים 2קורסים שונים כמו למידת ערבית, משפטים וכד', -הקשר לקהילה
הקשר עם הקהילה ,תנועות הנוער, פעילי המועצה, מפגשים בקהילה, שת"פ עם  –מארג שתפני 

  כנפיים של קרמבו. פעילות הרמונית ולא אחת ליד השנייה.
 

 התנדבות של ש"ש בתוך בית הספר. -גרעין דרור
לשאלות של חברים בעניין מכתבי עדכון שיצאו להורים בהם דווח על שימוש  -מצבי סיכון של בני נוער

בסמים ואלכוהול בקרב תלמידי בית הספר, התקיים דיון סביב הנושא בעיית הסמים והאלכוהול בקרב 
ופעה והקשר עם גורמי האכיפה וגורמי הטיפול במועצה. תלמידי ביה"ס והדרכים להתמודדות עם הת

ביה"ס הציג את עמדתו בנושא, אפס סובלנות כלפי שימוש בסמים ואלכוהול, עבודה בשלושה 
מישורים: מפגשי הסברה והגברת המודעות בקרב בני הנוער וההורים, מפגשים יישובים של צוות 

גורמי האכיפה והפנייה לטיפול של מקרה המגיע ביה"ס, המועצה וההורים בכל ישוב, דיווח ועירוב 
 לידיעת הצוותים החינוכיים בבית הספר.

מבקש לחזק את קשר עם הנהגות ההורים  -אוהד ליברובסקי, יו"ר הנהגת הורים, בי"ס בין ההדרים



 של בתי הספר היסודיים.
משיגים צוות בית הספר התבקש להתייחס ולפרט את הנעשה עם תלמידים היותר מתקשים ולא 

 תעודת בגרות.
התייחסות ההנהלה: ישנן כיתות המיועדות לתלמידים מתקשים כגון כיתות מב"ר או כיתות 

 המתחלקות לשתי קבוצות קטנות כדי לאפשר למידה בליווי אישי.
לקראת בגרות מלאה. תכנית המיועדת לתלמידים המתקשים להגיע  -בקרוב תכנס תכנית לב"מ

 צוי היכולת של כל תלמיד ותלמידה.לבגרות. השאיפה להגיע למי
מלשון מעוף. מתחם במידעת בו יושבים מורים ותלמידים. מקום עם קונספט מיוחד שמטרתו  -מעפיה 

 הגשמת חלומות של מורים ותלמידים.
 מוזמנים להגיע. נשלחה הזמנה בווטסאפ -האקתון 

למידי פרדסיה. תלמידי לגבי ההמשך : מ.מ פרדסיה מעוניינת בהקמת חט"ב וחט"ע עבור ת -עמיר
 תלמידים. 9011הספר. בקריה יהיו תלמידים, ואחרי שהם יפרשו מבית  481 –פרדסיה מונים כ 

אנחנו נשוב לביקור וסיור בדרור. מציע לחברים להגיע גם לסיור במהלך יום  –סיכום ראש המועצה 
 ול בתלמידי המועצה.לימודים. תודה בשם חברי המליאה והנהלת המועצה על המפגש, החזון והטיפ

 

 משימות נוספות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה ד"מס
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 17/02/2019 מור גז

 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
 אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז מכותבים:
 מנכ"ל המועצה -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 י"נערך ע 
 מור גז
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