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ועדת חינוך – מפגש מס' 13/6/08 ,2
משתתפים  :רן להב-יו"ר הועדה ,יהונתן הלוי – יו"ר ועד הורים "בכר רוסו",
גדי לוין -יו"ר ועד הורים "שכטרמן" ,חוני רצבי-פורת ,מרל ברנט-ינוב,
רונית רופא-הדרי-מ.מח' חינוך ,משה חסן-מנהל בי"ס "אור השרון"
מקום המפגש  :ביה"ס הממ"ד "אור השרון" במושב תנובות ,כחלק מסיורי
ההיכרות במוסדות החינוך במועצה.
פתיחה – יו"ר הועדה
בהמשך למפגש הראשון ולנושאים שעלו כנושאי ליבה בהם תטפל הועדה בטווח הזמן
הקרוב .לאחר שנבחנו הנושאים שהעלו החברים ,נבחרו שלושה נושאים בעדיפות ראשונית
לטיפול:
 .1מימוש נושא החזון החינוכי במועצה ,באמצעות ועדת מישנה בראשות ד"ר
מרים מורבר.
 .2לימוד וגיבוש מתכונת כלל מועצתית למניעה וטיפול בנושא האלימות במוסדות
החינוך.
 .3הכנת תוכנית השקעות חמש שנתית למוסדות החינוך ,שתשתלב בתוכנית
החומש להשקעות שמתגבשת במועצה.
מנהל "אור השרון" נתבקש להתייחס בדבריו גם לנושאים אלו במסגרת סקירתו את
הפעילות בביה"ס.
משה חסן – מנהל ביה"ס "אור השרון"
מנהל ביה"ס פתח בסקירה של הרכב התלמידים בביה"ס ,מס' התלמידים בכיתות והרכב
הצוות החינוכי .כמו כן ניתן תאור של המגוון והשונות באורחות החיים של התלמידים.
נסקרה שיטת הלימוד בביה"ס ושיטות הניהול בהן הוא נוקט.
בהקשר לנושאי האקלים החינוכי )מניעת אלימות( ,ניתן בביה"ס דגש בעיקר על המניעה.
מוקדים של בעיות אותרו בהסעות ובהפסקות .כמו כן נסקרו חלק מהכלים הננקטים
בהיבט המניעה:

• מפגשי מורה תלמיד יזומים )בממוצע  10דקות אחת לחודשיים(.
• תוכנית ה"ס )הקשבה וסובלנות( – תחרות בין כיתתית בנושא.
• שימוש בתוכנית אח"מ )אקלים חינוכי מיטבי( של משרד החינוך ככלי בקרה.
• השתתפות בתוכנית "מפתח הלב" – מערכי שיעור מוכנים למורה.
• תיק נוהלים ברור למורה ולתלמיד.
• העברת דף קשר שבועי להורים ע"י המנהל.
• ונדליזם – לא קיים ,לא בביה"ס ולא בהסעות.
• חדר אתגרים – חדר אליו נשלח תלמיד כדי להירגע בפיקוח מבוגר )מורה או בת
שרות לאומי(.
נערך סיור בביה"ס לצורך התרשמות מהתשתיות הקיימות:
כיתות לימוד ,חדר מוסיקה ,חדר אתגרים ,מגרשי ספורט/התכנסות ,מקלטים.
סיכום
• הועדה התרשמה מאוד מהאופן המקצועי בו מנוהל בית הספר והמימוש המיטבי
של התשתיות הקיימות .הועדה מודה למנהל ביה"ס על האירוח וההסברים
המפורטים שניתנו לה.
• כנגזרת מהנושאים שעלו במהלך המפגש ומפניות שהגיעו לועדה בנושא ההסדר
המתגבש בתחום החינוך הממ"ד ,מתבקשת רונית רופא-הדרי לתאם לועדה ביקור
התרשמות משלים גם בביה"ס שכטרמן ,עוד לפני מועד הכינוס הבא של הועדה
).(8/7/08
• לכינוס הבא של הועדה בבנין המועצה ,יוזמן סגן ר' המועצה לדווח על פעילות
הועדה בראשותו בנושא ההסדר המתגבש לחינוך הממ"ד במועצה.
• מנהל ביה"ס "אור השרון" התבקש להעביר לועדה המלצה לתוכנית השקעות חמש
שנתית ,תוך תיעדוף מועדי ההשקעות הנדרשות ובצרוף הערכה ראשונית לעלות
הנדרשת לכל פרויקט.
• מנהל ביה"ס התבקש להעביר תקציר של החומרים שהוצגו בנושא הטיפול
באקלים החינוכי בביה"ס.
רשם :רן להב
העתקים:
חברי הועדה
ר' המועצה
ס' ר המועצה
מנהל ביה"ס אור השרון

