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 י"ד אייר תשע"ז 

 

 9/5/17סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 
 

ס שירת "ר ועד הורים בי"יו)חגי פרידמן , עדי אושרי, ארבל דולב, טלי בוקר, עופר פביאן: משתתפים

 .הדרי-רונית רופא, עמיר ריטוב(, חינוך מיוחד -הלב 

 :הועדה הקודם ועד היוםהוצגה מצגת עם תמונות מהעשייה החינוכית מאז מפגש 

"שירים מבית אבא" בשבוע הנוכחי תלמידי בתי הספר מארחים את הותיקים  –סדנאות מוסיקה  ●

 מפרוטיאה בכפר בשיעור מוסיקה משותף.

מפגשי מנהיגות  צעירה עם הותיקים במרכז "דורות" לרגל ט"ו בשבט. נערכה נטיעת עץ משותפת  ●

 חיים טובים" ופעילות יצירה.בחצר מרכז "דורות", שיח בנושא "עצות ל

 מפגש עם ההיבטים השונים של "ביה"ס מנגן". –ביקור ראש המועצה בבי"ס "אור השרון"  ●

מפגש עם מועצת תלמידים, הפסקה פעילה  –ביקור ראש המועצה והמפקחת בבי"ס "בין ההדרים"  ●

 ועוד.

 מיוחד. צעדת לב השרון באזור מושב חרות והשנה השתתפו גם תלמידי ביה"ס לחינוך ●

 אירוע ועדת האות לתוכנית "מארג" בקריית חינוך "דרור". ●

 מפגש מנהיגות צעירה בראי חג בחרות. ●

 בית ספר "אור השרון". –ביקור פיקוח ארצי במוסיקה  ●

 מפגש לימודי לצוות החינוך המיוחד בקריית חינוך "דרור". ●

 סיור לימודי ב"נאות קדומים" לעובדי המחלקה לחינוך. ●

 יום השואה. –ונר" מיזם "שם  ●

 מפגש הורים בתיאטרון "עדות". ●

 מפגש מקצועי לסייעות החינוך המיוחד. ●

 תלמידי בי"ס לב הפרדס" בטקס יום הזיכרון בבי"ח "לב השרון". ●

 ב.-מיזם "רוקדים עצמאות" לתלמידי גן ●

 חוגגים "יום הראשונים" בביה"ס הדר השרון. ●
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 הרצאה ל"הורים מיוחדים" בנושא מיצוי זכויות. ●

 מרכז "זהות". –אפיית מצות בבתי הספר  ●

 אמנות פלסטית –מפגשי סל תרבות  ●

 

 ראש המועצה –עדכונים 

 גילה ציטרון = מנהלת בי"ס הדר השרון הודיעה על סיום תפקידה. אנו עוסקים באיתור מנהל/ת. ●

יש לכך  –יב( -שיתף בהליך הרחבת פרדסיה ובפנייתם  למשרד החינוך להקים בי"ס שש שנתי )ז ●

 לכות על קריית חינוך "דרור".הש

 המועצה לקראת בניה של אולם אחד בבי"ס לב הפרדס. –אולמות ספורט במועצה  ●

קיים אולם נוסף שיש להחליט לגבי מיקום בנייתו. ועדת הספורט של המועצה קיבלה מנדט להמליץ 

 על מיקומו.

 .רי תקרהמתוכנן חידוש הרצפה והצבת מאוור –אולם בי"ס הדר השרון ובין ההדרים 

 התקבל אישור לבניית ביה"ס לחינוך מיוחד. המועצה יוצאת למכרז. ●

בעקבות שלושה אירועים שבשניים מהם היו אלימות של הורים כלפי  –אירועי אלימות בבתי הספר  ●

אנשי צוות, התקיימה ישיבה במועצה בהשתתפות מנהלי בתי הספר, הורים ונציגי ציבור. מעוניין 

 בתי ספר. –תלמידים  –ת אמנה משותפת להורים למנף את המשבר לכתיב

 ייצור אמירה משותפת לגבי הנושאים                   

 הללו.            

רוה"מ מוטרד מתופעת שתיית האלכוהול בקרב בני הנוער, קיום מסיבות במקומות לא חוקיים.  ●

 מחלקת נוער וחינוך משלים בשיתוף ביה"ס מתמודדים עם התופעה.

 ביקור הלמידה של מועצה מקומית שוהם בקריית חינוך "דרור". הציג את ●

 

 בתגובה למצגת:

הילדים יחלקו לדיירים "תפוח בדבש".  –ב"דרור" מפגש בני מצווה עם פרוטיאה בכפר  – עופר פביאן
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 היכרות עם ותיקי הישוב, ראיון וכתיבת עבודה. –בחט"ע 

שיגיעו למפגשים גם ילדים שאינם במועצת  מבקשת להרחיב את הקשר עם מרכז "דורות" כך – ארבל

 תלמידים. ייבדק עם מנהלת ביה"ס.

דיברנו בקרב ההורים על כללי התנהגות בווטסאפ  הופתעתי לראות שהורים לא מוכנים לקחת אחריות - טלי

 על קבוצות הווטסאפ ולחנך הורים אחרים.

 צריך להפריד בין לקיחת אחריות לבין חינוך ההורים.- עדי

תופעת ההתלהמות בווטסאפ קיימת גם בדרור. חושב שעל ידי לחץ חברתי חיובי ניתן למנוע אותה.  - עופר

 מאמין שבשילוב ידיים בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי ניתן להתמודד עם התופעה.

 מציע גם לתת לצוותים החינוכיים כלים להתנהלות מול הורים ברשתות.

ספר, מחלקות חינוך ונוער, שפ"ח, משרד החינוך, מנהיגות הוסכם על הקמת צוות משותף: בתי  ●

 גיבוש אמנה משותפת. -צעירה 

ההורים ביקשו את עזרת המועצה בנושא גבית תשלומי הורים מהורים שמסרבים.  -סרבני תשלום  ●

 עמיר יתייעץ עם היועמ"ש של המועצה וכן יעלה את הסוגיה במרכז המועצות האזוריות.

 

 דריה-רשמה: רונית רופא
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