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 29.8.2021מפגש ועדת חינוך סיכום 

 .: עמיר, איציק, רונית, אוהד, מיקי, הגר, לילך, לביא, טלנוכחים

 רגע מרגש מאוד. -: ערב פתיחת שנה"ל עמיר

עדיין אסורים לפרסום אך אנו יכולים לומר  –לשנה"ל תש"פ  חינוכיתהתמונה קיבלנו את נתוני ה
 תודה להנהלת דרור ולצוותים. –בגאווה שההישגים מרשימים 

 מעריך מאוד. ,שנה"ל ה מיטבית שלמודה לרונית ולצוות החינוך על ההתגייסות והאחריות לפתיח

 אנחנו מתמודדים עם מספר אתגרים לפתיחת שנה"ל. 

שני גנים, ההורים  מספר הילדים מאפשר פתיחת – "ההדריםבין "בית ספר  -הבעיה המרכזית 
 .בנושא פנינו למשרד החינוךרוצים שיפתחו שלושה גנים. , כועסים

 קיים מחסור במקומות. –שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד  –סוגיה נוספת 

, לשנה זו : מצגת עם היערכות המועצה לפתיחת שנה"ל במספר תחומים: יעדים מרכזייםרונית
 היערכות להתמודדות עם הקורונה.חינוך מיוחד,  תלמידים, כח אדם, –נתונים מספריים 

כמדי שנה אנחנו שמים דגש . שח במוסדות החינוךמיליון ב"בדק הבית" שני הושקעו : איציק
לנושא הבטיחות והנגישות. התהליך מתחיל במרץ ומסתיים באמצע אוגוסט עם קבלת האישור 

 מיועץ בטיחות.

מקווים לאשר מחר במליאת המועצה שלב נוסף . התמקדנו השנה בעבודות פיתוח, ובתשתיות
 בעבודות בטיחות בביה"ס.

 באופן מקצועי. "בדק הבית": זה הזמן שלי להודות לאיציק על העבודה הקשה בעמיר

זה תפו"א לוהט שהמועצה לא עוסקת בו. שני בתי ספר  -: כולם מתפלאים על בין ההדרים אוהד
 שנים קדימה. 10 -ם פער. למה לא מטופל ונפתר לע

 עניינים בין ישובים.  בור, יש: זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב, אף אחד לא ירצה לעעמיר

ישליך גם על הישובים  – הרחבה של עין שרידויחידות  200 -יע"פ  -הרחבות אנחנו עובדים על 
 אשמח לשמוע. –אם יש לך פתרון אחר שיזינו את בתי הספר. 

 .כיתות בשכבהש צפי לחמש לאחד את ביה"ס י ספרים שמצדיקים: אנחנו עוד לא במרונית

פאנלים  –: יש תחושה של ההורים שלא משתפים במה שעומד להיות וגם דברים נוספים הגר
דקות(. תחושה של אכזבה, הרבה אי וודאות. עם כל  40סולריים. יום ארוך )למה הפסקת אוכל 

 הדברים הטובים יש דברים שמעיבים ונותנים את הטון.

 : מציע לבדוק את המספרים בבין ההדרים לשנה הבאה.איציק

  ?בנושא התחלואהמה משתנה  -: דיברנו על דיון על לקחי הקורונה ולא קיימנו. הסעות אוהד

 ?מה עם הפיילוט שהתחיל בדרור

 מבקש לתאם כבר עכשיו את המועד למפגש על שיפור יוח"א. -דיברנו אחרי החגים  יוח"א 

 .: פגישה שהייתה אמורה להתקיים עם הפיקוח ומנהלות בוטלהטל

 ., בשל עומסלבקשת המנהלות נכון. הפגישה נקבעה ביוזמה שלי ובוטלה :רונית

יש הורים שמאוד מעוניינים ביוח"א ואני לא מתכוון לוותר  –יוח"א אין אחידות במועצה : עמיר
 על התקציבים האלה.
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 : אנחנו נקיים אחרי החגים דיון בשיפור יוח"א ונמליץ למליאה.איציק

 : מבקשים לתת להורים בחירה.הגר

 פור יוח"א.: מבקש חודש מיום שנבחרים יו"ר הנהגות חדשים לקיים דיון בנושא שיאוהד

יהיה באותו : הצפנו את יוח"א כבר באפריל ציפינו שבאוגוסט נהיה במקום אחר, יוח"א השנה טל
 מצב.

 יש משמעויות רחבות. .חודשים 4 -: לא ריאלי לשנות את יוח"א ברונית

משרד החינוך השאיר את הרשויות לבד. איך נמנע מצב שהרבה  .: נושא ההסעות אקוטיאוהד
 ילדים יכנסו לבידוד.

 : אני לא מכיר הנחיות לגבי ההסעות, ההסעות אמורות להתקיים כבשגרה.איציק

דיברנו על כמה דברים שאנחנו  –"פיתקיות הטסה"  ,: תגים חכמים בדרור, אפליקציהאוהד
 יכולים לעשות.

 לוט לבדיקת מספר התלמידים, אין מעקב אחר הנהגים מי נוהג מתי.: המועצה עושה פיימיקי

 יש לנו חודש ספטמבר לטפל בזה. –: מבקשים לנטר מי עולה על ההסעה אוהד

 : נהג שעבר בין הסעות הכניס הרבה תלמידים לבידוד.טל

 .נאמן קורונהמבקשת לדעת לגבי 

. תפורסם מודעת דרושים. 30/9-קיבלנו את המידע אודות התפקיד, ההעסקה החל מ –רונית 
 נשמח לעזרתכם באיתור מועמדים.

 רי בביה"ס.א: מה לגבי הסולאוהד

 .ומגרשים מקורים מחוזקים מעל גגות בטון יצוקיםגגות סולאריים : המועצה תעשה איציק

כניסה  –אשכול פיס, אולם ספורט, מגרש מקורה, לב הפרדס  –ק"ח דרור אולם הספורט,  -הד"ש 

 מגרש מקורה,  –בעתיד , ריאהיה גג סוליבכר רוסו אולם הספורט לא לאולם הספורט. 

 לא יהיה.  –ס שכטרמן "בבי

 : מבקש שבכל בי"ס תהיה במה קבועה לאירועים גדולים.אוהד

 : נשתדלעמיר

 .למפגשי ועדת חינוךיאה אחד מצטרף : תעודת עניות שרק חבר מלאוהד

 מבקש שהפרוטוקול יצא בסמוך למועד הועדה.

 אולי נשקול להחליף אותם. –ועדה ו: חברי מליאה שלא מצטרפים לאיציק

 ועדה.ואת החשיבות של חברי המליאה ב דגישונ: נפנה עמיר

יש  ההצלחה העסק עובד ומאחורי . בסה"כתמיד יש מה לתקן ולשפר –: יש לנו מועצה טובה עמיר
מאחל שנת לימודים  ,רוצה להודות לכולם גם לכם ועדת חינוך, רוצה לבקש מכם לסייע –אנשים 

 מוצלחת לכם ולמשפחות שנה טובה.

 חייםכולנו . מבקש מכם קצת הבנה .הרבה דבריםם : מצטרף לברכות. מתמודדים עאיציק
 מציאות מורכבת.ב

 שנה טובה!


