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מפגש ועדת חינוך 7.2.22
משתתפים :עמיר ,איציק ,רונית ,אמיר ,אוהד ,שלומית ,עדי ,לילך ,לביא.
אורחים :עמית אינהורן  -מנהל מחלקת תחבורה ,סלובו  -חבר מליאה.
עמיר  -קיימת מצוקת כח אדם גדולה לא רק אצלנו ,בכל הארץ .מורגש יותר בתקופה הזו של
הקורונה כשיש בידודים וחולי ובכל זאת מצליחים לקיים שגרת למידה ביום לימודים ארוך -
תודה להנהלות בתי הספר ולצוותים החינוכיים על המאמצים הרבים.
ועדה לשיפור יוח"א  -התקיימו שני מפגשים בהובלת איציק .אני מציע להמשיך את התהליך
בלמידה מרשויות שיש בהן יוח"א .איך הם מתמודדים עם השעות האחרונות ביום.
היערכות לשנה"ל תשפ"ג  -התחלנו את ההיערכות .מתקיים הרישום לגני הילדים ולכיתות א'
ובקרוב נקיים רישום גם לחט"ב.
הצפיפות בדרור  -נושא שאמיר ביקש להעלות היום .לב השרון מצטמצמת במספר הילדים.
העומס בביה"ס נובע מפרדסיה שגדלה מאוד .פרדסיה עוד לא התחילה לבנות .אנחנו נערכים
לשנה הבאה ,נבנית תוכנית שתאפשר לתלמידים למידה של מקצועות הליבה בקבוצות קטנות
יותר.
איציק  -אני מבקש להוסיף מידע ביחס לועדת יוח"א  -קיבלנו שתי החלטות:
 .1למידה מרשויות אחרות  -רונית תתאם מועדים.
 .2להיפגש עם הנהלת קרן קרב  -לשיפור ההתקשרות מולם.
הצטרף למפגש עמית ,מנהל מחלקת התחבורה החדש ,תושב חרות ,מגיע מרקע בטחוני ,מאחלים
לעמית בהצלחה.
אוהד  -כיתות ו' התחילו להתארגן למסיבות סיום .מבקש השתתפות של המועצה בעזרה
בהקדמת במה.
רונית  -החוסר בבמה הוא רק בהד"ש .שונית כבר העלתה זאת ונתארגן לזה כשיאושר תקציב
המועצה.
אוהד  -הסעות  -נושא שמתעסקים בו כל יום .יש מגוון דברים  -חוסר בנהגים ,אוטובוסים.
דיברתי עם פנינה ואיציק .רוצה לוודא שאין פה ניסיון של המועצה לחסוך בכסף.
עמיר  -אין כוונה לקצץ בהסעות .תקציב ההסעות במועצה הוא כ 27 -מיליון .₪
איציק  -לא היה ולא נברא .תקציב ההסעות במועצה גדל ב 4 -מיליון השנה .עמית ואני עסוקים
בכך .אתה מוזמן להיפגש איתי ועם עמית בנושא.
אוהד  -קיימת בעיה בנגישות של מוקד ההסעות לתושבים .יודע שפנינה טיפלה בזה.
כמו כן ,סוכם שבכל נקודת הסעה יהיה שלט עם מספר הטלפון של המוקד .אין סיבה שאנשים
יחפשו .יאיר הבטיח שיהיה תוך יומיים .לא בוצע.
כבוד גדול למנהלת של לב הפרדס שקיבלה הערכה מהמחוז וכבוד לכל המנהלות והמורות על
עבודה בתנאים לא קלים.
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איציק  -תודה גם למחלקת חינוך שמובילה את כל העשייה.
אמיר  -פורסם דו"ח ,מטעם כנסת ישראל ,שדן בצפיפות בחט"ב ובחט"ע בארץ .על פי הדו"ח,
צפיפות התלמידים הגבוהה ביותר בארץ היא בחט"ב דרור .גם התיכון מופיע בדו"ח במקום מאד
מאד גבוה מבחינת צפיפות התלמידים.
דרור מונה  2700תלמידים .הצפיפות גוררת אחריה הרבה בעיות .מסוף עם  37מסופים אין תחנה
מרכזית כזו.
אי אפשר לגייס מורים לדרור  -מורים רוצים ללמד בבתי ספר קטנים ,מורים אומרים שלא רוצים
ללמד בבי"ס כזה מאות תלמידים.
יש בעיית מבנים  -בעיית כיתות ובעיה של ממ"דים .צריך להוסיף עוד מבנים בביה"ס ,ילדים
לומדים באודיטוריום.
מבקש הקמת בי"ס נוסף בלב השרון .התושבים כמהים לבי"ס נוסף .צריך לקבל החלטות קשות.
הסעות  -ישבנו לפני כחודשיים בועדת חינוך .היה מקרה שתלמיד נרמס ופונה באמבולנס לבית
חולים .סוכם שהמסופים יופרדו בין חט"ב לחט"ע .הבנתי מאריאלה שזה לא אפשרי .אם לא
אפשרי ,תמצאו פיתרון אחר .אי אפשר להמשיך ככה.
איציק  -אתם מכירים כמוני את נושא ההתמודדות עם ההסעות ,בעיקר בדרור ,חסרים במדינה
 2400נהגים ואלפי אוטובוסים .זה נכון ,הבעיה היא לא ביצוע ההפרדה .המשמעות היא הוספת
בין  8-11אוטובוסים .אנחנו לא מצליחים להשיג .אתם צריכים להבין את המציאות.
החלטנו לבחון את זה לקראת שנה"ל הבאה .יתכן ונכניס זאת למכרז חדש של ההסעות .מבקש
לחכות בסבלנות ,מבינים את הסכנה .אף אחד לא מוכן לקחת סיכון בעניין.
לגבי השלטים נעשה אותם.
לגבי הצפיפות  -אנחנו מטפלים בקבלת  6מבנים יבילים נוספים לשנה"ל הבאה.
אוהד  -מבקש לטפל גם בהסעות של היסודיים ,אנחנו בשלב של גיבוש תקנון בדרור וגם בהד"ש.
נשתף את המועצה כשיהיה מה לשתף.
רונית  -אמיר ,אני לא מכירה את הטענה שלך לגבי המורים .יש ביקוש של מורים להגיע וללמד
בדרור .ביה"ס מוכר כמקום להתפתחות ולצמיחה מקצועית של צוותי חינוך קיבלו על כך מספר
פרסים .כל המנהיגות הבית ספרית צמחה בתוכו.
לגודל ביה"ס יש גם יתרונות רבים ביכולת לתת מגוון מענים חינוכיים לתלמידים  -מציעה ללמוד
את הנושא לפני שיוצאים בהצהרות.
תכנית רצפים מביה"ס היסודיים לדרור  -אנחנו בעיצומו של התהליך לגיבוש התוכנית לשנה"ל
תשפ"ג בהיבטים הלימודיים ,הרגשיים והחברתיים .מנהלות בתי הספר מובילות את השיח
הפדגוגי .בקרוב נפרסם את התוכנית להורי התלמידים.
רישום לשנה"ל תשפ"ג  -מועדי הרישום הרשמיים לגנים ולכיתה א הסתיימו .מכיוון שלא כל
ההורים רשמו את ילדיהם ,החלטנו להאריך את תקופת הרישום עד לסוף פברואר כדי לאפשר
להורים לרשום .הרישום דרך אתר המועצה.

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

פורסם קול קורא להתקנת מטהרי אויר בגנים ובכיתות .אנחנו לומדים את הנושא .ביקשתי את
עזרתו של אוהד באיסוף מידע.
אוהד  -התייעצתי עם שלוש יועצי מיזוג אויר .התחום לא מוכר בארץ .החשש הוא מנושא
התחזוקה של המכשיר .המסקנה היא שזה יותר פסיכולוגי.
לילך  -בעיה בהסעות בלב הפרדס .ההסעות מגיעות בשעה  .7:30נכון שהמועצה נתנה פתרון של
השגחה על ידי סייעות בביה"ס .אך זה לא מקובל .יש בעיות התנהגות של תלמידים שנאלצים
לחכות  45דקות לפתיחת יום הלימודים.
פניתי לעמית בנושא ,רוצה שניפגש עם ועדת הסעות .אנחנו מוכנים להקדים את שעות פתיחת יום
הלימודים.
אוהד  -זה מנוגד להנחיות חוזר מנכ"ל.
רונית  -ההורים פנו ליוכי גמליאל במחוז יוכי הייתה בביקור במועצה וקיבלה את הפיתרון .יחד
עם זה ,כמו שאיציק אמר אנחנו ממשיכים לחפש פתרון ואף נשקלת יציאה למכרז נוסף.
אוהד  -מחלקת ההסעות זה חלק ממחלקת החינוך במועצות אזוריות.
איציק  -סוגיית לב הפרדס מוכרת מתחילת השנה .כדי לפתור אותה צריך להוסיף  10אוטובוסים
או לשנות את שעת הפתיחה בביה"ס וזה תלוי בכל מערך ההסעות בדרור.
טל  -הצטרפתי מאוחר אולי דיברתם על זה .אני חושבת שאולי הפתרון זה עוד בית ספר על יסודי
בגוש שלנו .אולי יפתור את הבעיה יש בעיה מבנית.
אמיר  -זה בדיוק מה שאמרתי צריך עוד בית ספר.
איציק  -משרד החינוך לא יאשר בניית בית ספר נוסף.
אוהד  -תבטל בית ספר יסודי אחד ותהפכו אותו לחטיבת ביניים.
טל  -מציעה שישארו בבכר רוסו ללמוד תלמידי ז' ו-ח' זה קורה כבר באזור .ואז יכנסו לדרור בט'
ואז יהיה מקום .אנחנו לא מאפשרים לילדים בלב השרון ללמוד ולהתפתח בעוד מרחב חינוכי.
אוהד  -זה לא נכון מה שאת אומרת.
טל  -יש הרבה רשויות שיש אלטרנטיבה פרטית .אני מתנגדת לפרטי אבל המצב הזה תופס אותנו.
הריכוזיות בעוכרנו.
אמיר  -צריך להלחם מול משרד החינוך לקבל עוד בית ספר.
איציק  -משרד החינוך אחרי שנתן תקציב להקמת בי"ס בפרדסיה לא יתן תקציב להקמת תיכון
נוסף במועצה .אנחנו בעיצומה של הכנת תחזית דמוגרפית.
טל  -צריך להסתכל קדימה .למה אי אפשר שדרור יהיה רק  700תלמידים.
אוהד  -אולי צריך לשים את הקראוונים בבכר רוסו ולעשות בית ספר צומח .המתקנים קיימים
תשתמש בהם בחשיבה שונה .תעשה שני בתי ספר שונים בהד"ש ובלב הפרדס.
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רונית  -הזמנו תחזית דמוגרפית לעשור הקרוב .היא תהווה בסיס לתוכנית אב שתגובש בשיח
ובחשיבה משותפת.
אוהד  -מציע שהמועצה תתקשר עם יועץ פרטי כמו שכפר סבא שכרו את שירותיו של שי פירון.
טל -כשלא מבקשים תקציב ממשרד החינוך אין גיבוי להקמת בית ספר .לצד הנתונים חשוב שנבין
שגם תשפ"ג תכנס שכבה ז' גדולה ואנחנו לא מבטיחים להם עתיד טוב יותר .בואו נעשה הכל
שבתשפ"ד יפתח פה עוד בית ספר.
איציק  -הדברים די מובנים ,כדי לייצר את זה צריך ללכת לתהליך עם חברה חיצונית שתבחן את
זה אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכים לעשות את זה .רונית  -תרשמי לפנייך שנבדוק את העניין
החברות החיצוניות.
לביא  -יש גופים שיודעים לעשות את התוכניות הללו .ועדת חינוך צריכה לייצר את החזון החינוכי
אחר כך להיעזר בחברה חיצונית שתסייע לנו ביצירת חזון לטווח הרחוק.
טל  -אעביר לרונית הצעות.
איציק  -סלובדיאנסקי רוצה להעלות את נושא יום הזום .לדעת מה תוצאות הסקר  -הובטח אחת
לחודש.
אוהד  -איפה הובטח שאחת לחודש?
סלובו  -אריאלה אמרה שיש שתי מורות מעריכות בביה"ס ואחת לחודש נקבל מידע.
רונית  -אמיר ביקש להעלות את נושא הלמידה ההיברידית בועדה היום וקיבל תשובה  -זה נושא
בסמכות הנהלת בית הספר בלבד בהתאם לתוכנית גפ"ן של משרד החינוך .ביה"ס בודק את עצמו
וישתף בממצאים.

רשמה :רונית

