
 

 
 
 

 9.3.2020, יג' באדר, רביעייום 
 

 ק חפרועממנשה למועצות האזוריות  משותףמלכתי דתי תיכון מ
 דף מידע לקהילה

 
החליטו על שדה  מנשה אילןוראש המועצה האזורית  עמק חפר ד"ר גלית שאול המועצה האזורית תראש

 במתן מענה חינוכי חשיבות הרואה היוזמה זו הינה חלק מתפיס  שש שנתי משותף. לכתי דתיהקמת בית ספר ממ

שתי הרשויות, משרד החינוך  - אנו פועלים במשותףהאחרונה שנה הבמהלך מותאם לאוכלוסיות שונות ברשות.  

 הקמת בית הספר.את לקדם  על מנת –במועצות ונציגי היישובים 

 

 להלן הפעולות שנעשו עד כה והפעולות העומדות בפנינו: עדכן אתכם אחת לחודש בהתקדמות המהלך.לחשוב לנו 

 :הפעולות שעשינו

נציגי את שתי המועצות, בהישובים הדתיים נציגים מ לתכול הוועדה .ליוזמה פתהיגוי משותמה ועדת הוק .1

 .להיפגש באופן רציף עד כה וממשיכה מספר פעמים הנפגש הוועדההרשות ונציגי משרד החינוך. 

 התקיים שיתוף ציבור בכפר פינס, במצפה אילן, בכפר הראה ובאלישיב. .1

 .שנוסח בשיתוף עם ועדת ההיגוי תהועבר שאלון עמדו .2

והוא נשלח כמצגת לתושבים ולהורים, להתייחסות רטט את אופי בית הספר הוכן מתווה ראשוני המש .3

 ובניסוח סופי.

משרד של נמצא בבחינה  הנושא . לקבלת סמל מוסדי במשרד החינוך, עדה העליונהווהוגשה בקשה ל .4

 .החינוך

 הופץ לכלל ההורים מכתב בדבר ההחלטה על הקמת בית הספר בחתימת שני ראשי המועצות. .5

 יצא טופס הרשמה לכתות ז'. .6

 .ויש לנו מועמדים טובים ומתאימים התחלנו באיתור מועמדים לניהול בית הספר .7

 

 : המשימות שלפנינו

 .ה"ממצפה אילן, כפר פינס וכפר הרא חבריםשרה יעריב ובנוכחות  פגישת התארגנותהתקיימה  8.3ראשון ביום 

 על המהלכים הבאים: נוחלטה

מצפה  -שובים מהייועדה תורכב מנציג ציבור וה הקמת ועדת איתור לאיתור מנהל מתאים לבית הספר.  .1

 הרשויות.  הנהלתנציגים מוכמובן  – ואלישיבאילן, כפר פינס, כפר הראה 

לניהול בית הספר המועמדים  יזומנו ,ועדהו. עם הקמת ה12.3.2020ועדה יגובש עד לתאריך והרכב ה

 כרות כחלק מתהליך הבחירה.ילפגישת ה

היות ובהנחה שלא ירשמו מספיק  ,להזדרז ברישוםרבה יש חשיבות  :האצת תהליך הרישום לכתות ז' .2

 . הרישום מהווה עבורנו ציון דרך לתמיכתכם בתהליך זה.ספרהבית  את תלמידים לא נוכל לפתוח

 הרשויות ימשיכו לפעול לקבלת האישור לסמל המוסדי. .3

נושא הוחלט לקיים אחת לשבועיים ישיבה של ועדת ההיגוי במטרה להמשיך את התהליך והשותפות. ה .4

מכתב "התחייבות להרשמה" מול משה"ח ולעצמנו , תהליך בחירת מנהל יהיהל ועדת ההיגוי מפגש הבא שב

 . 20:00בשעה  18/3המפגש יתקיים ביום רביעי כ"ב אדר   .לציבור המשך הובלת התהליך ועדכוניםו

 
 !מוצלחתמשותפת ומאחלים לכולנו המשך עשייה 

 
 עמק חפר ראשת המועצה האזורית, סגן יעריב|  שרה טויל, מנהלת מחלקת חינוך מנשה


