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 82/6/82מיום  פרוטוקול מפגש ועדת חינוך בזום

 ., אלוןעמיר, איציק, רונית, מיקי, טל, אוהד, לביא משתתפים:

 תקופה מאתגרת. מחייבת עזרה לילדים ולהורים. -עמיר

אחריות שלנו יחד לדאוג לחלקת  ,מתחלפתהמשרד צמרת במצב כזה ש –שר חדש, המנכ"ל פרש
 לב השרון. -האלוהים שלנו 

 מרגש מאוד. – ימודה לכל מי שמברך אות

 .9/1-איציק עושה מאמצים רבים שביה"ס יפתח ב – בי"ס שירת הלב

 במבנה ביה"ס החדש.לחברי ועדת חינוך מציע לקיים סיור עמיר 

כל לשפץ את המבנים כדי שנותלמידי שכטרמן  9/1-הזמני של בי"ס שירת הלב יכנסו במבנה ל
 הקיימים.

ביקר בפעם האחרונה בביה"ס יש חולה קורנה מאומת ש, כפי ששיתפנו, בי"ס שירת הלב -  רונית

 .הוכנסו לבידוד אנשי צוות 99 -ו תלמידיםחמישה  – 92/6-ב

  .צוותאחר כך עם הוהורים עם הזום  במוצא"ש התקיימה פגישת

על כללי בו, באופן מיוחד, לשמור  בי"ס שקשה –מקווה שזה יהיה המקרה הראשון והאחרון 
 ההגיינה.

 היערכות החלה מבעוד מועד, קיימנו מפגש ועדת היגוי עם הפיקוח, ה – ביה"ס של החופש הגדול

 דגש נושאי בטיחות, ביטחון והגיינה. –קיימנו מפגש עם רכזי התוכנית 

 מצר על כך שהמועצה פועלת באופן עצמאי ולא דרך הקול הקורא. – אוהד

 .וצהרון של החופש הגדול התוכניתעל כך שלא היה שיתוף של ההורים בהיגוי  מלין

 הצטרפנו לתוכנית הלאומית. –מחולק לתוכנית הבוקר קול קורא ה  - רונית

בועדת ההיגוי ישתתפו נציגי רשות פעלנו בהתאם לקול הקורא לביה"ס של החופש הגדול, לפיו 

 ופיקוח. 

 עצמאית.המועצה מפעילה  – תוכנית הצהרונים

בגלל המגבלות הילדים מסיימים את  מודה למועצה על ההתארגנות המהירה והטובה. – טל

 כיף.  חוויה ו צרו אוירה שלמבקשת לתת דגש לצוותים שישנה"ל באופן שונה. 

 . יש הרבה רשויות שלא הצליחו.תםמצטרף למה שטל אומרת. לא מובן מאליו שהצלח – אוהד

 .8-ו 9התמקדות בסעיפים  –בעיקר בתחום הבטיחות השנה יושקע  – בדק בית - איציק

 ., בהתאם להנחיות"ביה"ס של החופש הגדולתוכנית "העבודות יחלו במקביל ל
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 . בדרור קירוי המסוףשאל לגבי  –מיקי 

 .אילטוו להקמת קירוי עם פוטובעצת אוהד,  כ"ס,החברה הכלכלית באנו בבדיקה עם  –איציק 

בנושא "מנהיגות  מנהלותליום למידה במועצה קיים נ 7/7-בהתאם למידע ששלחתי ב – רונית

למידה ולהפקת לקחים כהמשך למפגש "מפה ומצפן" שקיימנו לבמציאות משתנה". היום יתקיים 

הלמידה ישתתפו המנהלות, נציגי פיקוח, תלמידים והורים במטרה ביום מתקופת הקורונה. 

 להתבונן ממגוון זוויות על התקופה ולהיערך לעתיד לבוא.

 ערך מראש בהנהגת ההורים.ילקבל את השאלות לאותו יום כדי להמבקשת  –טל 

 . 9/1-יוח"א ב בלא להתחיל כמו כן, ביחס לתשפ"א מבקשת שבמידה והמצב ימשך תהיה פתיחות 

 להעלות: שביקש הציג את הנושאיםהתבקש לאוהד 

 מקבל פניות מהורים. – מעבר מהגן לחט"צ -אוהד 

חסר ביקור הילדים בחט"צ,  -ים עם הנהלות ביה"ס והחט"צ בזום התקיימו מפגשי הור – רונית

סבורות שמשיקולים שונים נכון , המנהלות בימי שישיביקורי הורה וילד בחט"צ קיים הצעתי ל

 כך סוכם. -הורה בסוף אוגוסט  –ילד  –אישי: גננת  מפגשיותר לקיים 

 – בדוא"לאליי  , לפנותביה"ס ואם לא עוניםכם בנושא, להפנות לפונים אליהורים אם מבקשת, 

 אנחנו פה בשביל ההורים והילדים.

התקיימו מפגשי  פיזית.מבחינה רור ילדי שכבת ו' מכירים את ד יתרבמ – ' מעבר מכיתה ו' לז

 צוות ותלמידים בזום, הוקרן סרטון במטרה לגשר על הפער.

 מהקורונה, אצלנו רגוע. מברך על כך. יש מקומות עם פאניקה -חבר בפורום הארצי אני  – אוהד

 ורגוע יותר. בזכות השמירה של הבריאות בקרב הקהילה, תחלואה נמוכה – רונית

 רגוע -החינוך גם במוסדות  האם הקהילה רגוע, מראה של הקהילה מהווהמערכת החינוך 

סוכם . להחזר נמוך מדי ₪ 66סכום של  -מבקשת הבהרה  "קרב"החזר  – תשלומי הורים –טל 

 .עודכן, יערך תחשיב מ62/6-שמכיוון שהתחשיב נעשה לפני ההחלטה לסיים את הלימודים ב

 מצ"ב התחשיב. 

 נערכים לתחשיב מחדש.בשל ביטול תשעת הימים, בוטלו פעילויות,  – סל תרבות

 כיל יותר ילדים שוני צרכים.מוטרדת מכך שמורות יצטרכו לה -  שילוב החינוך המיוחד –טל 

במספר  גידוללא יהיה מהנתונים עד כה, נראה כי  –מ "הורים בחרו יותר במסגרות ח – רונית

לעבודה הצוותים החינוכיים ך התמקצעות שיב הממחי , בכל מקרה התלמידים המשולבים.

 בכיתה הטרוגנית.

בבי"ס בכר רוסו )מסיימים ו'(, בבי"ס  –המועצה הגישה בקשה לפתוח שלוש כיתות חינוך מיוחד 

 מניחה שלא כל התקנים יאושרו. –לב הפרדס, בביה"ס הדר השרון 

הסכום נקבע ע"י משרד החינוך. המועצה אינה  –בכיתה א' מחיר מופקע  –השאלת ספרים  -אוהד 

 מעורבת בתוכנית ההשאלה. 
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 היתה שנה קשה  ומתאגרת לכולם. תודה רבה מעריכים את העבודה. מבקש לסיכום לומר

 רשמה: רונית

 

 בתקופת הקורונה: להלן התחשיב להחזר תשלומי הורים עבור תוכנית "קרב"

  .לשנת הלימודים לתלמיד₪  002022  -שנגבה מההורים  תשלום 

 ליום₪0  10.0ימי לימוד בשנה"ל תש"פ =  010חישוב עלות ליום לפי 

 כנית קרב בביה"ס.התקיימה ת בשל נגיף הקורונה לא 87.2.8282ועד  96.26.8282 בין המועדים

 בהם לא התקיימה התוכנית.ימי לימוד ש 84סה"כ עבור 

 התוכנית,בחישוב העלות ליום ומספר הימים בהם לא התקיימה 

 .החזר לתלמיד₪   .0203  יש להחזיר להורה ששילם עבור התוכנית סך של

 

 

 


