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 1.1.23 מיום ועדת חינוךמפגש 

 , חן משה: אוהד, דנה, חליבזוםעמיר, איציק, לביא, אמיר, איתי,   : במועצה :משתתפים

 

 : עמיר

סמוך לביה"ס לב הפרדס,  - ללימודי חקלאות וסביבהחווה חקלאית  הקמת אנחנו מתכננים  

,  מוסד חינוכי לכל דברדונם תהיה  12החווה בגודל   מועצה רכשה בעבר מגאולים.ה בקרקעות ש

 וישתתפו בפעילות בה תלמידים מכל בתי הספר במועצה.סמל מוסד  בעלת 

   1/9/23- החווה צפויה להיפתח ב

  –אנחנו מתמודדים עם מחסור חמור בכח אדם בכל התחומים במועצה ובעיקר בתחום החינוך 

 מאוד במתן השרות.  מקשה –מורים, סייעות, מלווים בהסעות ועוד 

 מה ניתן לעשות כדי לפתות אותם להגיע.   - לביא

המחסור בכ"א הוא ברמה הארצית. אנחנו מתמודדים עם כל הרשויות באזור על אותו   – רונית

אחראי על הפיתוח   –פלח אוכלוסיה. כדי להיות ביתרון יחסי גייסנו לפני כשנה וחצי רכזת סייפ"ן 

 מתן כלים ותמיכה בעבודתן וזה עובד טוב ומשפיע על איכות עבודתן. המקצועי של הסייעות. 

 ונוכחות מלאה במהלך השנה. בנוסף, אנחנו בודקים אפשרות של מתן "שכר עידוד" עבור התמדה  

את  אנחנו בתהליך של בניית התקציב לשנה החדשה. כל מחלקה התבקשה להציג  – 2023תקציב 

 מקווה שנוכל לעמוד בכל הבקשות.  הצרכים בתחומה. מליאת המועצה תתכנס לדיון ולהחלטות.

קול קורא "פיתוח חצרות לימודיות" אושר ע"י משרד החינוך לביה"ס הדר השרון. בתקציב בגובה  

 אש"ח במימון משותף של משרד החינוך והמועצה תתוכנן חצר אבעית לפעילות ולמידה.   500

 .מבקש להתייחס לתנועה מסביב לדרור –אמיר 

מתוכנן   4של כביש בתוכנית  -הסדרי תנועה סביב ק"ח דרור  כמו שאתם רואים, עובדים על  עמיר

 ביש שרות. כ

 בינתיים מה שקורה שם מסוכן.  - לביא

 יתכן וכדאי לפתוח את גדר ההפרדה.   - אמיר

 נבקש חוות דעת של יועץ.  - עמיר

 תתקיים פגישה בביה"ס עם מהנדסת התנועה.  11:00 -ביום רביעי ב - איציק

תלמידים. אפשרנו כל הנרשמים להשתתף על אף היעדר    600-תוכנית חנוכה התקיימה לכ  – רונית

כל ימי התוכנית היינו עסוקים באיתור כח אדם. גם הצוות הבכיר במחלקה התגייס   כח אדם.

 אם היו דמויות קבועות.  יותר נכון עבור הילדים, היה טובלעבוד בתוכנית. זה לא מצב אידאלי ו

קול קורא מטעם עמותה ומשרד ראש הממשלה להענקת מחשב  הגשנו    –" מחשב לכל ילד"תוכנית 

ילדים. מקווים   20ותכנית הדרכה לילדים ממשפחות שידן אינה משגת. הגשנו בקשה עבור  

 שיאושר. 

 יש בהנהגת ההורים הארצית תוכנית לחלוקת מחשבים למשפחות.   -אמיר 

חשוב בעיני שיהיו יותר מחשבים בביה"ס כדי שניתן יהיה ללמד תלמידים איך להשתמש    -איתי 

 בהם.
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 אנחנו פועלים גם בתחום זה, הוגשה בקשת תקציב למועצה לרכישת מחשבים לביה"ס.  – רונית

מעדכנת שבמסגרת התוכנית שמשרד החינוך מוביל המועצה הגישה את תכנית   –תוכנית גפ"ן 

 העבודה ואנחנו נמצאים בתהליך שוטף של למידת התוכנית  יחד עם הצוותים בבתי הספר. 

 

בהמשך לדבריו של עמיר בנוגע למחסור בכח אדם, אחד התחומים שעדיין לא הצלחנו לאייש הוא  

ל גידול משמעותי במספר הילדים הזכאים לסייעת עפ"י חוק.  סייעות החינוך המיוחד. מדי שנה ח 

סייעות נוספות. אתגר גדול    20שעות שבועיות! מדובר בצורך לגייס   481- השנה הזכאות גדלה ב

 מאוד. 

קיים מחסור במסגרות   30%-עליה של כ  – גידול הוא גם במספר תלמידי החינוך המיוחד במועצה 

 חנ"מ לשיבוץ התלמידים. 

 

 צפוי להיות קירוי לאחר פסח.  -יצא מכרז  -מתקדם קירוי בהסעות דרור מח לשתף שש – איציק

הותקנו פאנלים סולריים בדרור. יש לעשות שילוט למכבי אש ולקדם בדיקת קרינה של   - אמיר

 ארונות החשמל.

 ?  דו"ח דמוגרפישואל האם התקבל ה

 הדו"ח התקבל, נידון והוחזר לליטוש.   – רונית

 נוסף לתלמידי לב השרון. על יסודי חושב שצריך בי"ס  -אמיר 

- רה ארגון של ביה"ס היסודיים שקטנים. לבחון הרחבת בי"ס היסודיים ל  - מחדש  חשיבהנדרשת 

 יב. -ולהפוך את דרור לתיכון ט ח-ז

 התערבות מועצה.  דורש -מהגג ומהחלונות  -נזילות קשות בבניין דקל ותמר 

 . יצאנו לדרך עם הטיפול .כךאני מעודכן ב – איציק

 מבקש לדעת האם הליקויים תוקנו. -שנחתם ע"י ראש המועצה דו"ח בטיחות  -אמיר 

בימים ג' ד' שהתלמידים מחכים להסעות מבקש תגבור של מאבטחים שיהיו   -הסעות דרור 

 במסוף. מוטרד מפציעות של תלמידים.  

שבועות עם מנהל מח' תחבורה. דרור בודקים   3דרור לפני  הנהלת קיימנו פגישה עם  - איציק

 סדרנים מחברה חיצונית.  לגיוס אפשרות 

בבי"ס דרור. אני לא מצליח לקבל מהם  פניתי לפיקוד העורף לערוך ביקורת של ממ"דים   - אמיר

 את הדו"ח. מבקש שהמועצה תקבל אותם. 

 משה על המהלך לפתיחת כיתה ז' בדרור.  מברך את חןכיתת מופת בדרור  

 זה נושא שנבחן לאורך השנים. לכל מודל יש יתרונות וחסרונות.  פתיחת כיתת מופת   – רונית

השנה הנושא נבדק שוב והוחלט לפתוח כיתה בשכבה ז' בשנה"ל תשפ"ד. תהליך הסברה, איתור  

 ומיון בקרב תלמידי כיתות ו' יחל בקרוב. 

   לבדוק אם ניתן לצרף מדצ"ים. - אתגר "בביה"ס של החגים" בהתייחס לנושאים שעלו:  – לביא

לתת להם את    -יב כסדרנים במסוף כחלק ממחויבות אישית - מציעה למנות תלמידים מכיתות י

 האחריות לסדר הציבורי. 
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שמסייע   הנוכחית כל מיני תהליכים. האם יש תהליך מובנה במהלך השנה יודע שמתקיימים בדרור 

 ? מתקייםהאם השיח עם ההורים   הבא יראה אחרת. 1/9 -לכך שה

–  1/9-קיים שיח שוטף עם התלמידים בנושא ההתנהגות בביה"ס. העניין אינו רק ה  – רונית

הטיולים השנתיים מאתגרים, אירועי פורים ועוד. האתגר הגדול הינו בגיוס ההורים לשותפות  

בעניין. צוות דרור עם צוות מהמועצה קבע מפגשי ערב בישובים כדי להגיע להורים. התחלנו עם  

 .  למועדוניםעברנו  ההורים שהתנדבו לארח ואח"כ בעקבות משובים "מפגשים בסלון" אצל  

 לצערנו ההיענות של ההורים להשתתף במפגשים דלילה מאוד וחלקם בוטלו. 

 .  1/9 -מתקיים שיח עם תלמידים מחפשים חלופות ל  – אמיר

מחפשת  י"ב. מרגישים שההנהלה - שכבות י"א -יש משבר אמון בין ההורים לבין ההנהלה בדרור 

היו הסכמות החליטו   -תלבושת  .חסר דיאלוג על החלטות משבר גדול.  -אותם, לא באה לקראתם  

 על שינוי ללא שיתוף ההורים. גורם לכעס ובעבוע מתחת לפני השטח. 

אנחנו לא שומעים שיש משבר אמון. זו תחושה סובייקטיבית שלך. בעבר כשהיו משברים   –רונית 

בפגישות עם הורים אני שומעת הרבה שביעות  במועצה וטופלו. בביה"ס הם נשמעו חזק מאוד 

 רצון מהמענה שדרור נותן לתלמידים. 

 הנושא הזה צריך לבוא לדיון עם דרור.   - איציק

 נביא בפני הנהלת דרור את הדברים ונחשוב מה עושים. - מירע

 על ידי בית הספר כדי שלא ישתו.  1/9 -אולי לארגן מסיבה לפני ה - אמיר

יש פה עניין של ההורים. אם ההורים לא יכולים להגיד לילד שלהם לא ללכת למסיבה אי    - איתי

 אפשר לזרוק את האחריות רק על ביה"ס. 

 

 

 

 

 
 

 רשמה: רונית 


