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הנדון :ועדת חינוך – מפגש מס' 3/11/09 ,11
משתתפים :מרל ברנט )ינוב( ,חוני רצבי )פורת( ,מירי קלמוס )שער אפרים( ,מתי
רייניץ )כפר הס( ,מיכל נאור )גנות הדר( ,יהונתן הלוי )צור משה( ,אבי זילברשטיין
)כפר הס( ,איתי אנגלנברג )עזריאל( ,טלי חן ,אסף אריכא ,רונית רופא הדרי ,חיים
גואטה )פורת( והח"מ.
בוצע רענון של חברי ועדת החינוך ,לאחר בחינת השתתפות החברים בישיבות
בשנתיים שחלפו וכמו כן כנגזרת מהשינויים שחלו בועדי ההורים בבתי הספר.
הישיבה יוחדה לדיווחים על דגשים בעבודת מח' החינוך ,סטטוס הקמת ביה"ס
החדש ודיווח על עבודת שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך.
אבי זילברשטיין – סטאטוס הקמת ביה"ס
• סקירה היסטורית של הפעילות עד כה.
• מפקחות ביה"ס אישרו את תוכניות הבינוי הראשוניות )הערות מינוריות(.
• כרגע מסתמנת תוספת של  200 - 150מ"ר מעבר לפרוגרמה.
• אדריכל התוכנית הציגה במשרד החינוך וקיבל אישור להמשך פעילות.
• בתאריך  29/11תתכנס הועדה המחוזית ברמלה לדיון בהתנגדויות שהתקבלו
לשינוי יעוד הקרקע )צפי לקבלת אישור בכפוף להבנות קיימות עם תל מונד(.
• ראש המועצה הנחה להיערך לאיתור יועצים נדרשים כדי להיות מוכנים להתחלת
תהליך הבינוי.
• התקבלה פניה של הורים לבחון מחדש את שאלת החלוקה של הכיתות בביה"ס
הצומח )נגזר מפרישת תקציב ההקמה( ,מחלוקה שכבתית לחלוקה לאורך כל
השכבות ,כך שהחלוקה תורגש בכל השכבות .המכתב מצורף כנספח לסיכום זה.

אסף אריכא – מבצע שיפוצי קיץ במוסדות החינוך
• הוצגו הפעולות שבוצעו לצורך התאמה להוראות הבטיחות.
• נסקרו צורכי בטיחות נוספים שטרם הושלמו .לשאלת חבר הועדה באם קיימים
במוסדות החינוך מבנים שאינם מאושרים ע"י מהנדס המועצה ,התשובה הייתה
שלילית.
• הוצגו פעילויות שבוצעו כהתאמה לצרכים הפדגוגיים )הרחבת והתאמת תשתיות(
• בוצעו עבודות לשיפור איכות החיים במוסדות )סככות ,ריצוף ,הצללה וכו'(.
• הוצגה טבלה של הערכה ראשונית להשקעה שבוצעה ,בחלוקה לפי מוסדות.
• מהנדס הועדה הציג לקחים ומסקנות כנגזרת מפעילות זו ,בהיבטים של ייעול
התהליך ודרכים אפשריות לחסכון בשנים הבאות.
• הועלתה האפשרות לחייב את מוסדות החינוך בדיווח על מקרי וונדליזם בבתי
הספר ,כדי לנסות ולהפריד את הטיפול בו מעלות האחזקה השוטפת.
• לשאלה באשר למיפוי יזום של הצרכים במבני מוסדות החינוך ,עדכן מהנדס
המועצה כי יש כוונה להתחיל בבניית תוכנית אב למערכת החינוך בזמן הקרוב.
• מצגת של סקירת מהנדס המועצה מצורפת אף היא לסיכום זה.
רונית רופא הדרי – דגשים בעבודת מח' החינוך בתש"ע
להלן עקרי הנושאים שנסקרו:
• חזון חינוכי אזורי – התקשרות עם חברת כחול לבן לצורך בניית תוכנית עבודה
• מיצוי ומצוינות
 oהרחבת מערך מרכזי הלמידה ביישובים נוספים
 oהרחבת תוכנית המצוינות

בבתי הספר )מצוינות  2000באור השרון

ובבכר רוסו ,בנוסף לתוכנית הקיימת בחטיבת הביניים בדרור(.
 oהרחבת שירותי השירות הפסיכולוגי )ראו הערה בסיכום(.
 oבניית תפקיד רכזת טיפול בפרט.

• הידוק קשרים בין מוסדות החינוך
 oתוכנית מעברים מבתי הספר היסודיים לדרור )לא בהקשר הפדגוגי –
תוכנית בבניה שטרם הופעלה(.
 oהסמכה לבתי ספר ירוקים )תוקם מועצה של נציגי בתי הספר(.
 oטיוב מסגרת החט"צ – כנגזרת מהמלצות הועדה לבחינת החט"צ.
סיכום והערות משתתפים
• הועברה בקשה לבחון את ההצעה לחלוקה אחרת של הכיתות ,כנגזרת מהקמת
ביה"ס החדש .מבדיקה עולה כי אופן החלוקה בין בתי הספר הינה החלטה
בסמכות משרד החינוך .ההצעה הועברה לחוו"ד מפקחת ביה"ס .תגובתה תוצג
בפניי הועדה.
• הועדה מבקשת מראש המועצה לבחון אפשרות של התקשרות עם חברת
אחזקה ,לאחזקה שוטפת של מוסדות החינוך במועצה .נראה כי בנוסף להוזלה
אפשרית של עלות האחזקה השוטפת ,ניתן יהיה לתכנן טוב יותר בכל שנה את
מבצע שיפוצי הקיץ.
• מח' החינוך מתבקשת לבחון את ההצעה שהועלתה בהקשר לטיפול בוונדליזם
באופן שוטף במסגרת בתי הספר ,תוך חיוב בתי הספר להודעה על מיקרים
בהיקף שיוגדר ע"י מהנדס המועצה ,ועל הטיפול שננקט כנגד המשחיתים.
• מנהלת מח' החינוך מתבקשת לבדוק את נושא יידוע ההורים על ידי יועצות
ביה"ס ,באפשרות הקיימת לאיבחונים פסיכולוגיים של תלמידים בכיתות ז' ואילך,
באמצעות אנשי המקצוע במועצה )איבחון שהינו ככל הנראה זול מזה המבוצע
באופן פרטי(
• הועלה רעיון לדון במסגרת הועדה ,בספורט ככלי לחיבור קהילתי בין היישובים
וכאפיק לטיפול בילדים עם לקויות לימודים .הנושא יבחן.

• הועלה רעיון לבחון בוועדה את נושא הצורך בהקמת "כלי" מועצתי שיאגם וינתב
אינפורמציה חיונית לגבי שירותים וזכאות למשפחות ,שלהם ילדים עם צרכים
מיוחדים .הח"מ העלה את הנושא בפני ראש המועצה ומאחר ומדובר בוועדה
שצריכה להיות מורכבת מנציגים ממח' החינוך ,הנוער ,הכספים והרווחה ,החליט
ראש המועצה על הקמת "שולחן עגול" מטעמו לבחינת הנושא .לשולחן יצורף גם
אחד מחברי ועדת החינוך.
• בתאריך  27/11בשעה  8:30יתקיים מפגש עם מנהלת ביה"ס שכטרמן .בתאריך
 8/1בשעה  8:10מפגש עם מנהלת ביה"ס הדר השרון .בתאריכים ,22/2 ,21/12
 5/7 ,26/4בשעה  20:00ישיבות ועדת חינוך במועצה .רשימה מעודכנת של
פרטי החברים בוועדה מצורפת כנספח לסיכום זה

רן להב
יו"ר ועדת החינוך

