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 אדר א תשע"ט

 

 סיכום מפגש ועדת חינוך
 6/2/19מיום 

 
 : עמיר, איציק, רונית, גלית ברגר, אוהד, לילך, טל, מיקי.משתתפים

 
 שגויה לא קיבל את הזימון למפגש. לבשל כתובת דוא" -לביא זמיר : נעדרים

 פורמן, שובל יצהרי, ברק דוד, רמית פוליטי, חגי פרידמן-רונן חיון, רוני פלומין
 

 נערך סבב היכרות בין המשתתפים.
רונית הציגה שאלון במודל  -תיאום ציפיות לתפקיד הועדה, יעדיה, דרכי עבודה ועוד 

 לבירור אישי ואח"כ קבוצתי.ניהול לפי יעדים )מצ"ב לסיכום(  -נל"י 
 הדיון לא מוצה. סוכם שחברי הועדה יחשבו על השאלות והנושא ידון במפגש הבא.

 
מועצה, בתי הספר, הורים ולכולנו  -הוסכם שהחינוך במועצה משותף לכולם  -נערך שיח 

 יחד מטרה משותפת. 
 שיוגדרו יחד.עדת היגוי, פורום לחשיבה משותפת על נושאים מרכזיים וועדת חינוך כו

 היכרות של חברי הועדה עם בתי הספר יתואמו סיורים בהם.  לשם
 

 ראש המועצה עדכן במספר נושאים:

נאלצה המועצה להעלות את גביית  2019כדי לאזן את תקציב  -תקציב המועצה  .1

 .רותים לתושב. התקציב פתוח לעיון כולם, בשקיפות מלאהיהארנונה ולצמצם בש
פגע למעט ביטול הצעדה ודחית גיבוש תכנית אסטרטגית לא נ -תקציב החינוך 

 לחינוך.
כרגע לא מתוקצב, מקווה לתקצב תוך  -נושא מרכזי וחשוב  -  התוכנית האסטרטגית

 שלושה. -חודשיים 

י החלטת משרד החינוך "עפ –במועצת פרדסיה מקדמים בניית בית ספר על יסודי  .2

מידי כיתות ז' מפרדסיה ילמדו תל -כבית ספר צומח  2021ס יפתח בספטמבר "ביה
ימשיכו בדרור. הועלתה הצעה על ידי פרדסיה  'יב-ס החדש. תלמידי ח"בביה

 .ס החדש"שתלמידים מהגוש הצפוני של המועצה ילמדו בביה
למי  ",דרור"ל  לחשוב על ביה"ס החדש כאלטרנטיבההועלתה הצעה בועדה 

 שובי המועצה.ישמעוניין מכל י

המועצה בקשר עם משרד החינוך להגדלת תקציב  - "הלבשירת "בינוי בית ספר  .3

 .צמצום הפער התקציבי. בשבוע הבא צפויה להתקבל תשובה בנושאלהבינוי ו
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מבקש לקיים במסגרת הועדה דיון מעמיק בליווי יועץ חיצוני על החינוך הדתי.  - איציק
על שכירת  נדרש מיפוי רחב ובחינה של המענים הניתנים כיום. מבקש המלצה למליאה

 שרותי יעוץ לכך.
 נושאים שחשובים לכולם. 2-3 -עדה דיון בומציע לקדם בו

 
יום ב שיערךחברי הועדה מתבקשים למלא את השאלון המצורף לקראת המפגש הבא 

. החברים מתבקשים לאשר בבית המועצה, 17:00-19:00בין השעות  6/3/2019רביעי, 
 הגעתם בדוא"ל חוזר.

 
בין  13/5/2019 יום שני, יערך בלחברי הועדה להיכרות עם העשייה החינוכית סיור 

 בבי"ס הדר השרון. 8:15-10:30השעות 
 
 

 רשמה: רונית רופא הדרי
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