
 השרון לב אזורית מועצה
 

 – יעף כפרי מרכז – יעבץ כפר – הס כפר – ינוב – חרות – הדר גנות – גאולים – דרור בני
  – משה צור – פורת – שריד עין – ורד עין – עזריאל – עוז ניצני – נורדיה –משמרת 

 תנובות - אפרים שער

 חממה חינוכית לצמיחה קהילתיתלב השרון 

 09-7966947. פקס     09-7960209/234. טל         40600 מיקוד, מונד תל דואר

hasharon.com-www.lev  hasharon.com-hinuch@lev 

 
 ה' באב תשע"ז

 2016באוגוסט  9
 

 7/8/16מיום  סיכום ישיבת ועדת חינוך
 

  משתתפים:
עמיר ריטוב, רונית רופא הדרי, ערן רותם, רוני פלומין, עופר דהאן, ארבל דולב, גלית בן 

 ארי
 
 

נושא שנידון רבות בשנה שעברה, עופר דהאן היה מעורב ברמה  – ביטוח תלמידים .א
לפיו  / נכנס לתוקפו חוק "ביטוח תאונות אישיות"27/7-ב. בנושא בטיפולהארצית 

החברה מכרז של  את התלמידים בחברות הביטוח שיזכו ב מחוייבות לבטחרשויות ה
 לתלמיד. ₪  49 –מחיר אחיד בכל הארץ משק וכלכלה בל

 

ליו"ר מרכז בה השתתף כמועמד מישיבה במרכז השלטון המקומי  עדכןעמיר  .ב
העברת  –קיצוץ בתקציבי החינוך  –המועצות האזוריות. אחד הנושאים שעל הפרק 

  תקציב מרשויות בסוציואקונומי גבוה לסוציואקונומי נמוך.
 

. הדגש הינו על נושא מתקיימים בכל מוסדות החינוך במועצה – שיפוצי קיץ .ג
נגשה. מוקדי שיפוץ מרכזיים הם: שיפוץ מבנים ישנים בבי"ס בכר רוסו, הבטיחות וה

 הכשרת מבנה זמני לבי"ס לחינוך מיוחד.
 הוצגה מצגת עם תמונות של השיפוצים בבתיה"ס.

 

המועצה רואה חשיבות רבה  – התקשורתי ביה"ס לחינוך מיוחד לילדים על הרצף .ד
בהקמת בית ספר לחינוך מיוחד בתחומה ומקדמת את בנייתו. בשל צורך גדול מאוד 

הוחלט על למתן מענה לתלמידים רבים מרחבי מחוז מרכז כבר בשנה"ל תשע"ז, 
. במבנה זמני, בסמוך לביה"ס שכטרמן. המבנה משופץ בימים אלו ת הספרבי פתיחת

 יהיו מיישובי המועצה והשאר תלמידי חוץ. מהתלמידים בשנה זו 10%רק 
בשבוע שעבר נבחרה לביה"ס במכרז שהתקיים מבנה הקבע יבנה צפונית לדרור. 

בעלת ידע וניסיון רב בחינוך תלמידים על  –במשרד החינוך, מנהלת בשם עינת שרף 
 אנו מאחלים לה בהצלחה רבה בתפקידה. הרצף התקשורתי.

 
 

מילאה מספר  –נבחרה מנהלת חדשה בשם שרון קדוש  – בי"ס "בין ההדרים" .ה
תפקידים בשנים רבות בבי"ס בבית יצחק, ביניהם סגנית מנהלת ביה"ס.  אנו 

 מאחלים לה בהצלחה רבה בתפקידה.

http://www.lev-hasharon.com/
http://www.lev-hasharon.com/
mailto:hinuch@lev-hasharon.com


 השרון לב אזורית מועצה
 

 – יעף כפרי מרכז – יעבץ כפר – הס כפר – ינוב – חרות – הדר גנות – גאולים – דרור בני
  – משה צור – פורת – שריד עין – ורד עין – עזריאל – עוז ניצני – נורדיה –משמרת 

 תנובות - אפרים שער

 חממה חינוכית לצמיחה קהילתיתלב השרון 

 09-7966947. פקס     09-7960209/234. טל         40600 מיקוד, מונד תל דואר

hasharon.com-www.lev  hasharon.com-hinuch@lev 

ת בעיקר את גני הילדים. אנו שכיום יש במועצה חווה שמשמ – חווה חקלאית .ו
בתיה"ס. בסמוך לה,  יתלמיד גםבתהליך של הפיכת החווה למוסד חינוכי אליו יגיעו 

 נסויתילמדו והוכשר מקום לחינוך לזהירות בדרכים שיהווה חלק ממרכז בו 
 התלמידים בחקלאות ובזה"ב.

 

 :וההיערכות לשנה"ל תשע"ז קיץ במחלקהה של תוכניתמצגת הוצגה  .ז

 צעירה חטיבה קייטנות -

 "הגדול החופש של ס"ביה" תוכנית -

 "כנפיים" מנהיגות לפיתוח ס"בי סיום -

 .מובילה חינוכית מנהיגות פורום – חוויתי למידה יום -

 יחידת הספורט בשיתוף הנוער. –" מוארים מגרשים" סיום אירוע -

 מאיר ח"בימחלקת הילדים בבשל ביה"ס  חינוכיה צוותנציגים מה התנדבות -
נשמח אם יושבי הראש  –מכתב פניה לצוותים החינוכיים בנושא התנדבות מצ"ב 

  הורים להתנדב.יגייסו גם 
בקרב חדר המתנות" מו כן, נודה על תמיכת ועד ההורים וסיוע בהפצת מיזם "כ

 הורי בתי הספר.

 .חדשותבתי ספר  מנהלות -

 מספריים. נתוניםהוצגו  -

 הוצגו יעדי מערכת החינוך בתשע"ז -

 שונות: .ח

עופר מבקש להזמין את גזבר המועצה למפגש ועדת חינוך הבא בנושא סרבני  -
תקציבי הניהול העצמי, אחוז התשלום למועצה מהכנסות ביה"ס תשלום, 

(30%.) 

בימים אלו מגובשת התוכנית השנתית.  – ועדות מלוות בניהול העצמי -
 ממתינים למועדים מהפיקוח. נציגי ההורים יוזמנו להשתתף בועדות.

קות קרינה במוסדות החינוך יתקיימו בדי 21,22/8-ב – בדיקות קרינה -
ת, גנים ובתי ספר(. בימים אלו הבודק יצא עם קב"ט המועצה במועצה  )מעונו

נציגי הורים מוזמנים  –מהמועצה לסבב בין מוסדות החינוך  8:00בשעה 
 054-9200135 –פרטים נוספים ניתן לקבל מירון הקב"ט  להצטרף.

עמיר עדכן  –בור ביציאה ממסוף ההסעות כלנית ביקשה לטפל ב – לב הפרדס -
 הכביש.שתוקצבה סלילת 

: אין הערכה מתי יעלו על אינטנסיביבטיפול  –בלב הפרדס  אולם ספורט  -
 הקרקע כשיוודא ההורים יעודכנו.

 כעת.  ביצועב –בקריית החינוך דרור  מיזוג אולם הספורט .ט
 

 המשך קיץ נעים ופתיחת שנת לימודים מוצלחת!
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