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 כ"א טבת תשע"ז 
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 סיכום ישיבת ועדת חינוך
 11/1/17מיום 

 
 הדרי-ארבל דולב, רונית רופאעופר פביאן, עופר דהן, טלי בוקר,  :משתתפים
 מנהלת יחידת הספורט במחלקה לחינוך –גילה ברנס 

 
 ממפגש הועדה הקודם ועד היום:הוצגה מצגת עם תמונות מהעשייה החינוכית 

   ימים לתלמידים  3התקיים במסגרת סמינר בין  –בי"ס למנהיגות "כנפיים"  -פאנל מנהיגות

 עופר ביקש להבא להזמין את הנהגות ההורים לפאנל. ט.-מכיתות ח

 שרות הפסיכולוגיבהנחיית צוות ה מפגש למידה לסייעות האישיות והרפואיות. 

 ביקור אחראית ארצית במשרד החינוך על החטיבות הצעירות. 

 בשיתוף מועצות תל מונד וקדימה צורן מרוץ השרון בהובלת יחידת הספורט. 

ארבל ביקשה שכיתות תצאנה למרוץ כקבוצה. כמענה גילה ציינה כי לא ניתן לגבות 

לקראת השנה הבאה. מול חברת מהתלמידים עבור המרוץ. סוכם שגילה תבדוק אפשרות 

 ההפקה של המרוץ, שהשתתפות התלמידים תהיה ללא תשלום.

 מרוץ שדה מחוז מרכז משרד החינוךהשתתפות בתי הספר ב. 

  ו מכל ביה"ס-לתלמידי כיתות ה – בנות / קטרגל בנים –טורניר מועצתי. 

  שירים מבית אבא" –סדנאות מוסיקה". 

 במסגרת יוזמת "חדר המתנות" "מאיר"ש עם האחות האחראית בבי"ח מפג. 

 התקיים בכל בתי הספר. .בשיתוף ועדי ההורים יםיום ההוקרה למור 

 לשנה הבאה נדרשת הזמנת כרטיסי ברכה כמספר כל אנשי הצוות בביה"ס )מורים ומינהלה(.

 הוספת לוגו פרדסיה. –ובדרור ואור השרון 

  36סיימה עבודתה במועצה לאחר ש אהובה אליצור -פרידה ממנהלת השרות הפסיכולוגי 

שעבדה שנים רבות כראש צוות רייטר, -במקומה מונתה לתפקיד רוית בנבניסטי שנים.

 בשפ"ח רעננה. אנו מאחלים לרוית הצלחה רבה.

 "ביקור מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך בבית ספר "לב הפרדס. 
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יוזמה בה הורי בתי הספר )נשים וגברים בנפרד(, מתגבשים לכדי נבחרות  רגל הורים:-קט

גמר, בו תוכרז אלופת שלב הה עד ליהמייצגות את בתיה"ס. הנבחרות משחקות אחת מול השני

שחקנים או שחקניות ותתחרה ע"פ חוקת  10-12. הנבחרת תמנה ת הלימודיםבתי הספר לשנ

 כדורגל אולמות.

 טורניר הורים בקט רגל מתקיים בהרצליה וכי הוצע לו לצרף את הורי לב השרון.סיפר כי ד. עופר 

לכלל הורי תלמידי בתיה"ס  סוכם כי יו"ר ועדי ההורים יפנוע"מ שנוכל לצאת לדרך עם יוזמה זו, 

 .פרסומי וטופס הרשמהמנשר מצ"ב  אותם בתוכנית. יעניינוו

שלח נבדק ונמצא כי הוצאת ד. עופר ש מכתבה – ושרותי ניקיון בבתי הספרתקני אבות בית 

 המועצה בסעיף אבות בית ושרותי ניקיון הינה גבוהה מהסכום המתקבל ממשרד החינוך.

לתלמיד  0.0074-תה הפחתה של משרד החינוך בתקני אבות בית מיהי בהתייחס לנתונים במכתב:

 .גודל המבנה במטרים. כמו כן, עלויות הניקיון של מבני החינוך נקבעות עפ"י חישוב 0.0068-ל

בכל מקרה לנוכח חוסר שביעות רצון מרמת הניקיון תקבע פגישה עם מנכ"לית המועצה וחברת 

 הניקיון.

עופר פ. סיפר על היכרותו עם ביה"ס לקרקס בעמק חפר ואת יכולתו לסייע  – בית ספר לקרקס

לתלמידים עם קשיי קשב וריכוז. לדבריו מנהלי ביה"ס מבקשים להעתיק את מקומו ועופר מציע 

 קיימת בדיקה של צור משה לגבי העתקתו לשם.  להעבירו ללב השרון.

פר באופן ההתמודדות ונות בין בתי הסקיימת ש –סרבני תשלום והנחות אחים  –תשלומי הורים 

 הבקשה תיבדק מול מנכ"לית המועצה. –הזמין את היועמ"ש למפגש הועדה לעופר ד. עם הר"מ. 

הוחלט ע"י מנכל"ית המועצה כי תוגש שאילתא כתובה מצד חברי הועדה אשר  – לאחר הועדה

 תועבר לתשובת היועמ"ש של המועצה.

 

 

תפיסת ה"חממה החינוכית" בה אנו מציבים יעדים לפיתוח  מערכת החינוך במועצה מובילה את

 המנהיגות, הקיימות והזהות האזורית במודל עבודה של "מארג שתפני". המיצוי והמצוינות,

 ז.תכנית הפעילות של המחלקה לשנה"ל תשע" מצ"ב

 

 

 הדרי-רשמה: רונית רופא
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