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סיכום מפגש ועדת חינוך
מפגש מס 13 .בתאריך .17.05.2016
בישיבת ועדת חינוך האחרונה לשנת הלימודים תשע"ו ,סיכמנו רינה שבתאי (מנהלת
מח' חינוך) ושלומי ליברמן (יו"ר ועדת חינוך) את נושאי הפעילות המרכזיים בתחום
החינוך בשנת הלימודים הנוכחית אל מול היעדי שנקבעו בתחילת השנה .כמו כן בוצעה
סקירת נושאים לקראת הערכות לחופשת הקיץ ומוכנות לשנת הלימודים הבאה
והתקיים דיון פתוח בנושאים שעל סדר היום.
 .1שנת הלימודים המסתיימת בבתי הספר והגנים התנהלת בצורה טובה ופורייה,
צוות מחלקת חינוך במועצה על כלל בעלי התפקידים התייצב .המחלקה רוכזה
במבנה אחד (בבית אל) איחוד פיזי אשר שיפר את תפקודה והשילוב בין בעלי
התפקידים השונים במחלקה.
בבתי ספר התקיימו פרויקטים ייחודים שזכו להכרה והערכה (לדוגמא פעילויות
בתחום קיימות ,קבוצות רובוטיקה שהוקמו השנה ואחת אף זכתה בפרס בתחרות
הארצית ,פרויקט חברותא -הפרפרים של עומר ,יריד קיימות ,תחרות איות אזורית
שאנו מארחים ועוד).
 .2מענה תיכון -רוב תלמידי היישוב בכיתה ט' משולבים במענה לתיכון לשנה הבאה,
קיים שיתוף פעולה טוב מאוד עם מינהל החינוך במועצה אזורית דרום השרון ,ועל
בסיסו יינתן מענה לימודי כולל ללימודי תיכון לתלמידי היישוב תוך יצירת WIN -WIN
לכל השותפים.
לתלמידים מוצעת קשת רחבה של מגמות לימוד ,בכל תיכון יש כיתת מב"ר,
התקיימו ימי חשיפה מוצלחים בבתי הספר ,בחטיבה לתלמידים ולהורים.
התאפשרה בחירה חופשית של התיכון איליו נרשמים השנה ,המגוון והבחירה
המאוזנת יצרו איזון בין ביקוש להיצע.
אנו מקווים שהניסיון שיהיה השנה בשני התיכונים יהיה מוצלח ,וכן כל עוד הבחירה
החופשית תהיה מאוזנת לא נדרש להתערב בעתיד בבחירת התיכון על ידי
התלמיד.
מבחינת פילוח הלומדים (לפי נתונים שהיו נכונים במועד הישיבה):
כ 65-70-לתיכון ירקון 50-60 ,לתיכון עמי אסף ,כ 13-לתיכון אורט ,כ 15-בוועדות
שיבוץ ,כ 5% -מהלומדים יוצאים ללימוד במוסדרות חיצונים שאינם באזור הרישום
(תלמה ילין ,כפר ירוק וכדומה).
הסדר התיכונים בין הרשויות אינו מעוגן בחוזה ,יש נייר עבודה שמסכם את הסדר
שסוכם.
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 .3המשך ליווי ומעקב בתחילת תיכון  -רינה ציינה כי מחלקת החינוך על
כלל בעלי התפקידים (מנהלת אגף ,קב"סית) ממשיכים בליווי התלמידים ונמצאים
בקשר פרטני עם בתי הספר התיכוניים למעקב בקרה ושימור הקשר ליישוב
והקהילה.
 .4ניהול עצמי -נכתב השנה ספר הנהלים אשר מהווה בסיס ליחסי עבודה קשרים
ותלויות בין הגורמים השונים ומגדיר כללי עבודה להתנהלות העצמית של בתי
הספר.
עדיין נדרשת המשך הסדרת התשתיות הפיזיות (שעוני מים ,תאורת חשמל
בחצרות  )...ע"מ לתמוך בהפעלת הניהול העצמי המיטבי (תהליך שימשיך ביצועו
גם בשנה הבאה).
מתקיימת שקיפות מלאה בצוות הניהולי של בתי הספר שנפגש באופן קבוע עם
מנהלת מחלקת חינוך וזוכה לליווי יועץ כלכלי (רו"ח) השנה במימון המועצה לטובת
התמיכה במנהלות ובצרכי הניהול.
מקווים להמשיך להשתפר בהתנהלות מיטבית בשנה"ל הבאה ויושם דגש נרחב
יותר על מרכיבים פדגוגיים (יותר חופש פעולה פדגוגי למנהלות ,תופעל ועדה מלווה
בשיתוף עם משרד החינוך).
 .5תקציב המועצה לבתי הספר -השנה בתקציב  2016עלה תקציב לתלמיד (סל
תלמיד) המשמש לפעילויות תפעול שוטף(מים חשמל תחזוקה )...ותוכניות פדגוגיות
חינוכית לתלמידים ב 20% -ביחס לאותו סל תקציב ב .2015 -כמו כן הוקצתה
תוספת דיפרנציאלית לטובת הפליה מתקנת לבית ספר קטן (לבי"ס דק"ל).
 .6צהרונים -הוכנס מפעיל צהרון חדש ופרטי בבתי הספר "חיבורים" אולם לאחר 3
חודשים של התנסות הוחלט להחליפו ,הוחלף ונכנס מפעיל חדש "אפטר סקול"
אשר מפעיל לשביעות רצון כל הגורמים וההורים ,מתקיימים חיבורים הדוקים בין
צוות הצהרון לצוות החינוכי ,שיתוף פעלה טוב עם הצוות החינוכי .מודים להנהגת
הורים על מעורבותם בתהליך והסובלנות עד התייצבות המענה.
 10%מהכנסות הצהרונים מופרש לקופות בתי הספר בו מתקיים הצהרון (כיום
מופעל צהרון בכל בית ספר) .צהרוני הגנים ממשיכים לפעול במסגרת המתנ"ס
בשיתוף פעולה קרוב והדוק עם מחלקת חינוך:
 משוב שעלה בישיבה (יועבר להנהלת המתנ"ס) יש בקשה להעשיר מסגרת
צהרוני הגנים :שלא יהווה רק מסגרת בייביסטר ,להעשיר בתכני פעילות,
חוגים ,להקפיד בבחירת הצוות.
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 .7ביה"ס של החופש הגדול -יופעל בהתאם להנחיות משרד החינוך ,יצא
למכרז למפעיל ,למשך  3שבועות ומיועד לכיתות א-ב ,עלות ( ₪ 450לפי קבוצת
השתייכות למדרג סוציואקונומי של היישוב) .כיתות ג לא תוקצבו ע"י משרד החינוך ולכן
המענה שיינתן להם יהיה במסגרת קייטנת קיץ של המתנ"ס .מידע יפורסם לציבור.
 .8מעברים ורצפים-תהליך עבודה בראשיתו ,מטופל הרצף בין הגנים לבתי הספר
ובהמשך יטופלו מעברים נוספים.

 .9תקשוב ומחשוב -חלק מתקציב שיפוצי הקיץ של שנה שעברה (ונקווה שגם השנה) היה
בהשקעת מחשוב בביתי הספר ,בנוסף לזה החל מפברואר תוגבר ½ משרה תמיכה
במחשוב ותקשוב במוסדות החינוך ,נותן מענה מצוין וזוכה למשוב חיובי .פורסם קול
קורא למשרד הפיס לחידוש ציוד מחשוב -תשתיות המחשוב בבתי הספר לא במצב
מיטבי ולא שוויוני בין בתי הספר (כתוצאה מהזדקנות הציוד) בוצע מיפוי וחלק
מהפערים יקבלו מענה חלקי בתוכנית פעילות לשנה"ל הבאה.
הוק מה קבוצת תקשוב יישובית עם רכזות המחשוב בבתי הספר ,בוצע מיפוי צרכים
ותעדוף לטובת יישור קן והטמעה אחידה.
 .10פיתוח תשתיות לקראת שנה"ל הבאה (שיפוצי קיץ) -
ההערכות כללה איסוף צרכים ממקורות :נזקי הסופה ,מיפוי והמלצות בודק בטיחות,
צרכים וסדרי עדיפויות שהועלו מצד כל מנהלת בית ספר (בשיתוף הנהגת ההורים)
נשכר פרוייקטור מיומן לניהול הפרויקט היקף ההשקעות הצפוי השנה גדול ומשמעותי
והתכולה נמצאת בימים אלו בתעדוף וגיבוש סופי
 בקשה שעלתה בדיון לתקצב ולכלול מתקני שתיה קרים (קולר) שעלותה
יחסית קטנה ומשפרים מאוד איכות החיים של הלומדים בבתי הספר ,כמו כן
הוצע להשקיע במשחקים ובחצרות.
.11
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כיתות א בשנה"ל הבאה-
 לפי תחזית הלומדים בשנה"ל הבאה בבי"ס "דק"ל" צפויות להיות  2כיתות
א (כמחציתם תלמידי חוץ שאינם גרים היישוב) .
ב"קשת" פוטנציאל לומדים מהיישוב של  45-49לומדים ויהיו  2כיתות א,
בנוף צורים פוטנציאל של  57-60ויפתחו  2כיתות.
 נוסף על תלמידי היישוב בבי"ס הממ"ד אנו קולטים תלמידי חוץ מ-צופים,
דרום השרון ,ויתכן וגם סלעית.
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 בנוף צורים בודקים שילוב של תלמידי "צופים" ו"סלעית" באופן
הטרוגני בכיתות ויהיו בשנה הבאה תלמידים נוספים ולפיכך צפויות להיפתח
 3כיתות א בבי"ס נוף צורים בשנה"ל הבאה.
 בי"ס קשת יקלוט  3כיתות נוספות ל  2כיתות תלמידי היישוב באופן חד
פעמי( .ככל הנראה לשנה עד שנתיים עד בניית תשתיות בבי"ס בצור יצחק)
תלמידים מ"צור יצחק" מ"א דרום השרון יפעלו באופן הומוגני ככיתות אם
נפרדות.
.11
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גני ילדים בשנה"ל הקרובה:
 אנו בתהליך קליטת תושבים וילדים חדשים ועוד יש אי בהירות לגבי כמות
תלמידי הגנים הסופית.
 לפי הנתונים בידנו גן ממ"ד דתי -פתיחה של  2גנים מותנה בכמות נרשמים
מספקת ,נכון לעכשיו מספר נרשמים גבולי ,במידה ולא יהיו מספיק ייפתח גן
רב גילאי (לרב יש בו  2גננות).
 באשכול הגנים בכוכב יאיר חסרים עדיין כמות ילדים לטובת אכלוס כל גני
האשכול.
 בצור יגאל באם תפחת כמות הילדים מהכמות המינמלית הנדרשת ייסגר גן
אחד.
 שלומי עדכן כי בישיבת הנהלת המועצה סוכם כי עקרון סייעת שלישית
לפחות עד דצמבר (והשלמת הגמילה) יישמר בגני הילדים (גם אם כמות
הילדים בו תפחת ולא יהיה תקצוב משרד החינוך שמותנה בכמות ילדים
בגן)
 מעונות פשוש ועפרוני -יצא מכרז ,יש ספק זוכה בהערכות ובקרוב
ההרשמה.
נוער:
 אנו נמצאים בחיפוש מנהל/ת יחידת נוער כמו גם מחפשים מחליף למדריך
הנוער שעבד בשנה האחרונה (אורן פרנס).
 קיים תקן חצי שמרה לתפקיד מנהל יחידת נוער יישובי שיהיה חלק
ממחלקת החינוך בהתאם למוגדר בחוק הנוער -נמצאים בתהליכי איתור
מועמד/ת מתאים (בינתיים נמצאה ממלאת מקום ראויה לתפקיד עד צאת
מכרז סופי).
 עלתה בקשה מהמשתתפים לשקול להגדיל לתקן מלא כדי לאפשר איתור
מועמדים מתאימים שיעלו קפיצת מדרגה את הטיפול בנוער -יועבר להנהלת
המועצה לבחינה והחלטה.
 סיירת הורים בעקבות מבצע גיוס הורחבה כמות המתנדבים ,וגם משמר
אזרחי פועל באופן נרחב יחסי עם כמות מתנדבים גדולה.
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 .11הסעות פנים יישוביות לבתי הספר היסודיים בישוב-
נושא ההסעות הפנים יישובי המסובסדות יוצר גרעון גדול מידי ,ומאידך בגלל היקף
הפתרון המוגבל (אין יתרון כלכלי לגודל כיון הגודל קטן יחסית) עלותו יקרה מאוד.
בדיוני תקציב המועצה  ,2016לא תוקצב החל משנת הלימודים הבאה  9.16המשך
סבסוד הסעות לבתי ה ספר ביישוב (יסודיים) למעט עבור תלמידים זכאים לפי
קריטריונים משרד החינוך.
בימים אלו נערכת המועצה מול מטרופולין לשינוי לפיו יהיה שינוי בקווי מטרופולין
הפעילים אל היישוב כל שמסלולם יצא מהיישוב ,ובכך תתאפשר הפעלת קו פנימי
טרם יציאתם החוצה וע"י כך יינתן מענה תחבורתי לאלו שידרשו לו ,הפתרון בגיבוש
סופי -תקשור יפורסם עם השלמת גיבוש המענה ולקראת הפעלתו.
 .15תמונת עתיד החינוך ביישוב-
מזמינים את כלל התושבים להצטרף למפגשי שולחנות עגולים שמתוכננים ב-
 9.6.16לטובת שיתוף ותרומה להבניית תמונת עתיד החינוך ביישוב.
מפגש זה למעשה אחרון בשרשרת מפגשים מוצלחים מאוד שהובלו ע"י מחלקת
החינוך בליווי יועצי המכון לחינוך דמוקרטי בפורום של הגורמים מקצועיים בחינוך
ובפורום אסטרטגי המשלב בעלי תפקידם במועצה ובמערכת החינוך ביישוב (יו"ר
הנהגות הורים וכדומה) .תמונת העתיד שתגובש עד יולי שתכלול תכנית תלת
שנתית קדימה .אנו מקווים שכבר בשנה"ל הקרובה יישומו ניצנים ראשונים מתוך
התוכנית.
 .16תאום וסנכרון אירועים קהילתיים ובכלל ביישוב-
עלה הצורך לשפר את רמת התיאום בין הגורמים השונים (מתנ"ס -רכזת תרבות,
אירועי בתי ספר ,הנהגות הורים ,מועצה) מאחר והיו מספר אירועים השנה שארעה
"דריסה" באופן בלתי מתחשב של אירוע שנקבע מראש .מעבר להכנת לוח פעילות
שנתי במחלקת חינוך יועלה לדיון השיפור גם בהנהלת המתנ"ס.
 .17מבקש להודות לצוות הניהולי של בתי הספר והגנים וליו"ר הנהגות ההורים כמו גם
לכל ההורים והתושבים שהיו שותפים במהלך השנה לפעילויות ועדת חינוך ותרמו
מזמנם ומרצם להשבחת איכות (וכמות) החינוך של ילדי היישוב ,בשיתוף פעולה
ועבודת צוות חוצה ארגונים וצוותים אנו משלימים שנה מלאת פעילויות והישגים.
מאחלים חופשת קיץ נעימה ובטוחה לכולם והתחדשות רעננה לקראת שנת
הלימודים הבאה.
בברכה,
שלומי ליברמן  -יו"ר ועדת חינוך
חבר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
יו"ר ועדת חינוך
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תפוצה:

נספח -רשימת משתתפים בישיבת

 ראש המועצה
 חברי ועדת חינוך ,ומשתתפי המפגש
חברי המועצה המקומית
ועד 
ת חינוך

 .1יובל מלמד
 .1ירון לור
 .3מאיר מרקוביץ
 .1יוסי נדל
 .5מרים לידג'י
 .6רינת גיל
 .7איילת דליות
 .8חדווה וולך
 .9עודד חלמית
רינה שבתאי
.11
שלומי ליברמן
.11
מנהלות בתי הספר (נעדרו מהישיבה באופן מתואם ע"ר פעילויות סוף
.11
שנה)
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