
 
 השרון לב אזורית מועצה

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

 חממה חינוכית לצמיחה קהילתית השרון לב

 40-4066004. פקס     40-40646400690. טל         04644 מיקוד, מונד תל דואר

hasharon.com-www.lev  hasharon.com-hinuch@lev 

 

 

 6102 אוגוסט  62

 כ"ה באב תשע"ט

 

 91.8.62סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 

 

 י הדר, רמית פוליטי, רונן חיון.ד,  עבסט בן מיקיטל מדר, עמיר, רונית, : משתתפים

 

 עמיר

 ההכנות לפתיחת שנה"ל לקראת סיום.

 השקענו בכל המוסדות, קודם כל בבטיחות ובדברים נוספים בהתאם לצרכים. 

 גידול משמעותי במספר התלמידים. -בדרור 

 טל מדר

 ועדת חינוך.ומבקשת להביא תכנית השקעות לפני הקיץ ל

 עמיר

 שתוצג תכנית השקעות בשקיפות. מקובל

 נפתח ופעיל. - אולם ספורט לב הפרדס

 הוצא היום היתר בניה לבניית אולם נוסף. - ק"ח דרור –אולם ספורט 

עבודות הבניה של מבנה הקבע מתקדמות באופן מואץ הכוונה להעביר את  - בי"ס שירת הלב

 ביה"ס עוד השנה.

 תלמידים נוספו. 02 –נפתחות השנה שתי כיתות חדשות בביה"ס 

 המועצה הוסיפה כיתה ומבנה שירותים במימון משותף עם מ. חינוך.

רצה לראות את  -התקיים במועצה ביום שישי לפני כשבועיים  – נכ"ל משרד החינוךביקור מ

 הביקור התקיים בבי"ס דרור ובהדר השרון. -שהמועצה הקימה בביה"ס   m21מרחבי 

שהמועצה הקימה  m21 -המטרה היא שמרבית כיתות הלימוד יראו בעתיד כמו מרחבי / כיתות ה

 .60 -מידים ולמיומנויות שאנו רוצים לפתח בקרבם במאה הויתנו מענה לצרכים מגוונים של התל

לחוק ייושם החל משנה"ל תש"פ בועדות הזכאות ואיפיון  00 -התיקון ה – חוק החינוך המיוחד

בחינוך הרגיל, לפי בחירת )במקום ועדות ההשמה( ובתשפ"א בשילוב של תלמידי החינוך המיוחד 

 בתיקון.כתוב בהתאם לההורים, 

 טל

 כל מה שקשור למעטפת מבקשת לומר שזו שנה קשה ואין תקציב.. חווה התחדשותבביה"ס 

 להסעות, תקני סייעות. הכוונה לתשתיות, שינוי סדרי הרשמות
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 רונן

 תהיה בישיבה ותדווח על מה שקורה בגנים. , מנהלת גני הילדיםמבקש שלאה

יג לכולם תמונה שקיפות מלאה. מציע להצ –מה נעשה בכל מוסדות החינוך מצפה שיהיה דו"ח 

 ראש מועצה.הלהוציא דו"ח  -רחבה של מה שנעשה 

 טל

 לקיים אירוע לקהילה על כך.כאקט של הצהרה  ,הכלהתהליך של מציעה שאם יוצאים ל

  רונית

 רעיון יפה. נבחן אותו.

 הציגה את התוכנית הרשותית המשותפת עם משרד החינוך שגובשה עד כה.

 מיקי

 ., מנכ"לית המועצהלפנינהבנושא עמיר הנחה לפנות  –שאל לגבי ועדה לבחינת מחירי ההסעות 

 טל

 .תקורהלתלמיד עבור ₪  011 השנה נגבים ע"י המסגרת  – מאותיתוכנית 

 איגום עלויות ההסעה בין כל ביה"ס.מזכירה שדובר על  –עלות ההסעות 

 עמיר

מחירי ההסעות למכמורת, באוטובוס צהוב, בשעות עשינו תהליך עם מנהל התחבורה, הוזלנו את 

 )הלוך וחזור(.₪  011-שאינו מסיע תלמידים לביה"ס ל

 מיקי

 "גרעיניםהאם יש "התנועה החדשה שאל לגבי 

 בשל מספר קטן של הקצאות ברמה הלאומית. השנה לא יהיה -דרור גרעין  –רונית 

 יהיה. -עודד גרעין 

 עמיר

ם נעשו בכל התחומים במועצה כולל שכר העובדים, יקיצוצהגיב לדבריה של טל בנושא התקציב, 

 נוער.החינוך וקוצצו כלל תקציבי הלא 

בכך  המשקיעהמועצה  -בודדיםחשים ילדים תופעה קיימת שעמיר דיבר על  -בהתייחס לתוכנית 

ו שיש יבינל ההורים, ששל הנהגות ההורים בהעברת המסר לכל שיתוף פעולההשנה. מבקש את 

 .בתהליכים החינוכיים תופעות חברתיות קיימות וחשובה מעורבות ההורים

 

 

 

רשמה: רונית 


