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  2019נובמבר  28          
 תש"פ    חשון ל    

 
 27.11.19 מיום ועדת חינוךסיכום מפגש 

 
 .יר, רונית, אוהד, מיקי, לביאעמ משתתפים:

 
 

 עמיר:

 הוחלט במליאה לדון בנושא התקציב בוועדות. 2020לקראת דיוני תקציב 

מאוזנת. מה שהיה יש שמועה שהמועצה בגרעון גדול. חשוב לדעת שהמועצה   2020תקציב 

 כדי לתת את רמת השרות לתושבים.  ₪מיליון  10-12 -זה שהיינו זקוקים ל 2019בתקציב 

 הייתה לכך השפעה על התקציב שהורגשה בגזם בעיקר.

 תנו בנושא הזה. יאנפגעו כלל. המליאה לא  -נוער החינוך ותקציבי ה

 נכון שגם לא יכולנו לתקצב תוכניות חדשות.

סוכם שנשב בועדות ונשמע מה הציפיות. עוד לא ידוע לנו סיכום הרבעון  - 2020לקראת תקציב 

 .2020נוער בתקציב החינוך ותקציבי הב קצץהכוונה היא לא ל .2019השלישי של 

 שוטף ואח"כ תוכנית השקעות שתתייחס גם למוסדות החינוך. 2020בקרוב ניכנס לתקציב 

 בות, הרחבת יעבץ, יניבו כסף בקרוב.מקווה שתוכניות שמקודמות כעת כגון: א.ת תנו

דיון מחודש באזורי הרישום ל סביר להניח שנדרש –יח"ד ביע"פ  200בניית  -תוכנית נוספת 

 להד"ש ובין ההדרים.

 אוהד:

 תוכניות הוקפאו, מרגיש בפיגור. . בשל המצב נאלצנו לקחת תרומות מההורים

 ילדים יושבים על כיסאות פלסטיק.בחדר מחשבים 

קיים צורך בריהוט חדש, מחשבים,  יכין תוכנית חומש לשיפוץ והצטיידות. שכל בי"סמבקש 

 מתקני חצר.

  :עמיר

 .2020 לאחר גיבוש תקציבתוכנית השקעות ב . הצרכים יידונולהתחייבכרגע לא יכול 

 רונית :

 קראתה.ל חלקה ומוסדות החינוךהיערכות המ ואתבחינוך המיוחד עיקרי הרפורמה  סקרה את

 הבניית התהליך,ההיערכות כוללת פגישות עם הפיקוח ועם יו"ר הועדות החדשות ל

 וכן עם ההורים. פגישות עם מנהלות ביה"ס והצוותים

יזמה יחד עם המועצה ומשרד החינוך מפגש הסברה  "לב הפרדס"ההורים, בביה"ס  יו"ראלונה, 

בבי"ס לב הפרדס. נשלחה  17:00בשעה  8/12/19ביום ראשון, לכלל ההורים. המפגש יתקיים 

ששעת המפגש מוקדמת, זו וכן לרשויות שכונות. אנחנו מודעים לכך הזמנה לכלל הורי המועצה 

 השעה שהוכתבה על ידי משרד החינוך. נודה ליו"רים על גיוס ההורים להגיע.
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 אוהד:

 ."הדר השרוןב"להשתלב  רוצה לדעת כמה תלמידים צפוייםנתונים. ביקש לקבל 

 רונית:

 .במועצה השנהועדות זכאות ואיפיון  100-תקיים כלה ותבשלב זה לא ניתן לדעת. צפוי

 –אחד השינויים המרכזיים ברפורמה מספר התלמידים שישולבו תלוי בהחלטת ההורים. זה 

חלטתם תימסר למועצה כשבועיים לאחר קיום המחליטים על מסגרת החינוטך לילדם. ההורים 

אז תהיה תמונת מצב לגבי השילוב בשנה"ל  )כולל גנים( יסתיימו בסוף מאיועדות הועדה. ה

 תשפ"א.

  אוהד:

 א רלוונטי עד שלא ידעו כמה ילדים. לה כרגע עם ההורים, שצורך בפגי הלא רואאם כך, 

 קבל בברכה את השינוי.מ

 ית:רונ

 , להכיר את המענים שינתנויאפשר לקבל מידע, 8/12-ההורים שיתקיים ברואה חשיבות במפגש 

את  ווילמד ויע בעצמם עם צוות מההנהגה שיכירגבנושא. מציעה ליו"רים לה וכן לקיים שיח פתוח

 בהובלת השינוי בקרב ההורים בביה"ס. פיםלהיות שות והרפורמה ויוכל

 לביא:

 גיבוי תקציבינדרש  –נכונה ואמיצה החלטה  –הרפורמה 

 רים באופן אחר, נהיר יותר.ינשר להומציע לנסח את המ

 עמיר:

מרכז את  ים במועצההקלאליו אילנה נולמן, מנהלת החינוך ההתישבותי בבקשה עדכן כי פנתה 

 אנחנו לומדים את הנושא. התישבותי.החינוך ה של הראשוןפסג"ה 

 רונית :
הכינה שלטי הוקרה  . בשנים הקודמות המועצה19/12/19-ול השנה ביח " תש"ףיום המורה"

 שאויירו ע"י התלמידים.מודפסות ס וכן ברכות דים, ההורים והמועצה שנתלו בביה"מהתלמי

מועצה תכין שלטים ופתקי ברכה שיחולקו ע"י התלמידים לכל מורה שנה, ההוסכם בועדה שה

 בצירוף שוקולד בצורת לב.

 במועצה. 17:00בשעה  20/25/3-מפגש ועדת החינוך הבא יתקיים ב
 
 

 רשמה: רונית
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