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 משתתפים:

 חברת מליאה, רעות דרמון, הח"מ.–, חני ברנד, ענבל הלל חברת מליאה, גלי קוליוק-ענבל ברנד

 נושאים:

יש  #2להגיע לישיבה, אך כפי שציינו בוועדה  רותי: לצערי אוהד לא יכל –מטרת הערב  .1

חשיבות גבוהה להגיע לוועדת חינוך בחודש ספטמבר בכדי להעלות נושאים שעולים עם 

 נובמבר. –פתיחת שנה"ל.  אנו נקבע וועדה נוספת לאחר החגים 

 

, )חברים בתת וועדה: דניאל זוסר, שלומית דינור, 23.9.19התכנסה ב  –תת וועדה חנ"מ  .2

מאוד שמחים על פתיחת גן תקשורת וכיתת  –זלינסקי, גודי סיגאלוף, הח"מ(  עמליה

קבענו שהח"מ  –תקשורת.  יש מספר נושאים שעולים בקשר לכיתה, זכויות התלמידים 

וסיגלוף נפגש עם מנהלת לפידים. יש צרוך גדול בשילוב הילדים במסגרת הרחבה של 

סטיבל לנגישות, ליצור קשר עם מפת"ח היישוב, להעלות את המודעות בסוכות במסגרת הפ

בהקשר של חוגים וכו' לחנ"מ, להעלות את נושא חנ"מ בכל בתי הספר היסודיים ולוודא 

בין אם במסגרת כיתה  –מענה לכל התלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כולל ליקויי למידה 

 הנושא יטופל ע"י גלי קוליוק.  קטנה, סייעת וכו'.

 

נם בעיות קשות מאוד בכל הקשור להסעות בית ספריות במועצה. ענבל הלל : יש –הסעות  .3

ישנם ימים בהם הילדים מחכים דקות ארוכות, בעיית ההסעות נוצרה משום שיש פחות מדי 

אוטובוסים, וגידול של תלמידים, וזמן סיום ביה"ס דומה במספר בתי ספר.  מבקשים לשבת 

 ההסעות. באופן מסודר עם אוהד, ועם רכזי בתי ספר בעניין 

 

דוברי אנגלית  40בעיה גדולה של דוברי אנגלית ביישוב, מאחר וישנם מעל  –דוברי אנגלית  .4

לשנה.  חייבים ₪  2500רק במשואה, ההורים משלמים עבור שיעורי האנגלית שלהם כ 

למצוא מענה לדוברי אנגלית בכלל בתי הספר.    יש לבדוק מודלים דומים לשיעורי דוברי 

 לדוג' ברעננה.  יבדק ע"י חני ברנד, ולאה זלצמן.  –סתדר במערכת אנגלית ואיך מ

 

ביולי : מניעת בריונות, וכעת יש להוסיף  #2מעקב אחרי המטרות שהמלצנו עליהם בוועדה  .5

גם מוגנות לאור אירועים שקראו ביישוב בחודשים האחרונים.   הוועדה מבקשת לערוך 

נושאים אלו, ושאנו נוכל להתרשם מהלו"ז הצגות, להעלות תכנים ושיעורים בבתי הספר ב

השני, וגם להמליץ, או להביע דעתנו בנושאים אלו.   אפשר גם לשלב את מחלקת מוגנות 

 להעלות בפני אוהד. –קהילה.  אולי גם יש קולות קוראים בנושאי המוגנות/בריונות 

 

צג את תחום הגיל רעות דרמון: יש צורך לעוד הורים מכלל השכונות ליי –תת וועדה גיל הרך  .6

הרך, אנו מבקשים לדעת את התקציבים של הגיל הרך, גנים וכו.    היו מספר מקרים 

בתחילת השנה, ובצהרונים, בכל הקשור להסעת הילדים. יש לוודא שלכל המובילות/סייעות 

 יש רשימות עדכניות של הילדים.  

 

דוברי אנגלית,  –חני/לאה ימי לימודים בשבוע.   5בדיקת אפשרות למעבר ל -משימות: ענבל .7

מציאת עוד שותפים לגיל -ענבל הלל/עמליה, רעות-בדיקת מודלים בבתי ספר אחרים, הסעות

 ? -חנ"מ בדיקה מול רבקה אילוביץ מפת"ח, מניעת בריונות  –הרך, רותי 



 

 

 .2019, ועדה הבאה תתקיים בנובמבר 21:30וועדה הסתיימה ב 

 יו"ר ועדת חינוך. רשמה: רותי שפיצר. 

 


