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
 23בינואר 2018
ז' בשבט תשע"ח

סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 09/01/18
משתתפים :עמיר ,רונית ,ברק דוד ,חגי פרידמן ,טל מדר ,אלון זיו ,ארבל דולב,
אוהד ליברובסקי.
רונית הציגה מצגת תמונות וסקירה של הפעילות במערכת החינוך במועצה:
 ביקור מפקד מיטב – אל"מ יוסי מצליח בקרית חינוך ,דרור" מטרה לבנות קשרותיאום בין הצבא לביה"ס בנושא ימי היעדרות של תלמידים וסיוע בשיבוץ
בצה"ל.
 אירוע פתיחה "תכנית אתנה" לקידום ספורט ילדות במועצה – נפתחו עד כהקבוצות כדורסל וכדורגל לבנות בכיתות ג-ו .פועלים לפתיחת חוג גולף שיתקיים
במגרש בגעש .הבנות תוסענה לשם מיד אחרי יום הלימודים.
 מפגש עם ראש המועצה בנושא אזרחות עם תלמידי כיתה י"ב מק"ח "דרור" יום הוקרת המורה צוין בכל בתיה"ס ע"י המועצה וההורים. מפגש ראש המועצה עם תלמידי שכבה ד' בבי"ס "לב הפרדס" בנושא היישוב שלי. תערוכת חנוכיות בי"ס "אור השרון" ,ברוח  70שנה למדינה. טקס חנוכת הספרייה בבית ספר "בין ההדרים" ועדות מלוות – הצגת תוכניות העבודה של בתי הספר – התקיימו בשיתוף הפיקוחונציגי הורים.
 מפגש תלמידי המנהיגות הירוקה בבי"ס "בכר רוסו". מפגש מנהיגות צעירה בכל בתיה"ס מרכז "דורות" בנושא חגי תשרי. יריד גיוס תלמידים בקריית חינוך "דרור" בשיתוף מחלקות החינוך ,החינוךהמשלים והרווחה להתנדבות בתכנית "מעורבות חברתית והתפתחות אישית".
 קבוצת כדורשת מאמנט הפועלת בינוב. גמר ליגת קט-רגל לתלמידי כיתות ד-ו מכל בתיה"ס היסודיים.לב השרון חממה חינוכית לצמיחה קהילתית
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תוכנית אתנה
טל מדר – מציעה להקדים את התוכנית לתלמידות כיתות גן ו-א' – אז אין מחסום
מגדרי ובנות לא חוששות לשחק כדורגל וכדורסל – יבדק עם גילה – מנהלת יח'
הספורט.
מציעה גיוס צוות החנ"ג לטובת עידוד הבנות להצטרף לתכנית – נעשה ,יעשה שוב.
בי"ס שכטרמן – לבדוק אם פורסם לממ"ד.

עמיר
 תקציב המועצה  – 2018אושר אתמול .משקף את מדיניות המועצה לאורךהשנים של השקעה בתחומי החינוך והנוער.
 מרחבי למידה –  M-21אושר תקציב של  ₪ 80,000לכל בתיה"ס שהגישו.החודש משרד החינוך יפיק הרשאות לשלושה בתי ספר ובפברואר לארבעה
נוספים .המועצה תלווה את בתי הספר בהקמת מרחבי הלמידה.
 אולם ספורט – בבי"ס לב הפרדס יחנך בעוד כחודשיים-שלושה – יאפשר הרחבתפעילות הספורט והתרבות לתושבי המועצה וכן קיום אירועים קהילתיים.
 קריית חינוך "דרור" – בשנה"ל תשע"ט צפוי גידול נוסף במספר התלמידיםבקריה .אנו נערכים להוספת כיתות בהתאם לצורך.
 בי"ס "שירת הלב" – המועצה מקדמת את תחילת הבניה עם משכ"ל .אושרתקציב ממשרד התחבורה להקמת דרכי גישה לביה"ס .המועצה פועלת מול
משרד החינוך לקבלת תקציב לבניית ביה"ס בשלב אחד ,לטובת התלמידים.
תמיר בן משה – מנהל מינהל הפיתוח צפוי להגיע לביקור במועצה ,צרכי בית
הספר יחד עם צרכים נוספים ,יועלו בפניו.
חגי ,יו"ר ועד הורים ציין בתגובה שהמתקן בשכטרמן לא עונה על צרכי הילדים
(הורדת הסעה ,חדרי טיפול ,מטבחונים) .מבקש למצוא פתרון שיהיה כאן עוד
בית ספר בהקדם.
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ברק דוד
העלה את נושא הרישום לחט"ב ממ"ד – נתניה לא מקבלים את ילדי
המושבים הצפוניים .התלמידים מופנים לרעננה ומתקבלים .הוסכם כי במידה
ותהיה בעיה בקבלתם ההורים יפנו לקב"סיות במחלקה לחינוך.
טל מדר
 שאלה לגבי הניהול הכספי של תשלומי ההורים בביה"ס .רונית הסבירהכי בית הספר מלווה על ידי חברה ליעוץ כלכלי וכי ניתן לבקש מהמנהלת
פגישה משותפת עם היועצת הכלכלית לבירור נושאים.
 ניקיון בי"ס בכר רוסו – מאז החלפת החברה רואים שיפור אבל לאמספיק .רונית – נושא שיפור רמת הניקיון בטיפול אינטנסיבי של
מנכ"לית המועצה.
ארבל דולב
 סוגיית הניקיון מעסיקה אותנו מאוד  -ילדים מתאפקים ,לא הולכיםלשירותים.

רשמה :רונית

לב השרון חממה חינוכית לצמיחה קהילתית
טל09-7960209/234 .
דואר תל מונד ,מיקוד 40600

www.lev-hasharon.com

פקס09-7966947 .

hinuch@lev-hasharon.com

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

לב השרון חממה חינוכית לצמיחה קהילתית
טל09-7960209/234 .
דואר תל מונד ,מיקוד 40600

www.lev-hasharon.com

פקס09-7966947 .

hinuch@lev-hasharon.com

