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 "ג שבט, תשע"ו כ
 2016פברואר,   2

 
 
 

 31.1.16 כ"א שבט  ועדת חינוךישיבת פרוטוקול 
 

ר ושדי, יגאל להב,  אורן כהן, עינת שמש, יעל פוגל, עידית זיקרי, חני האנס, ענבל אורן ברנד, יאי  נוכחים:
 מלכה אסנת שירזי. אלרואי זוארץ ו

 
 

 . 4/15של קבוצות הדיון שהסתיימו ב  םאינטנסיבייההועדה מתכנסת לראשונה לאחר סיכום הדיונים 
 העלו המשתתפים נקודות לדיון ולחשיבה.  תההתייחסויגאל ויאיר התייחסו להמלצות הועדה , במהלך 

 
 להלן עיקרי ההמלצות וסטטוס הביצוע: 

 
 קדם יסודי .א

 פורסם מכרז למנהלת המרכז בשלבי איתור.  -פיתוח מרכז הכשרה לגיל הרך .1

 הנוכחית.   מתוכנן למהלך השנה -דיות בגנים מופיתוח גינות לי .2

 מתבצע.  -ישן  מבנים והחלפת ציוד שדרוג .3

 נפתח גן מוסיקלי וסיפורטרון.  .בוצע -קידום גן מוסיקה וחשיבה על עוד אומנויות .4

 בוצע.  -קורסים למטפלות -מעונות יום .5

 מתוכנן למהלך השנה.  -ספריות מקצועיות

 רון. למעון גינות שומ -השלמה -פיתוח חצרות 

 
 רימ"ון -מ"מ -יסודי .ב

הוצגה התוכנית הפדגוגית עם ההתערבות הנרחבת של משרד החינוך בהדרכה וסיוע בשילוב   .1

 מחלקת החינוך. 

 בוצע ומתבצע.  –חיזוק וביסוס החט"צ  .2

 . 4/16יעד   -עדיין בשלבי בדיקה מקצועית -ט' -בדיקת אופציה של הצמחת ביה"ס לכיתות ז' .3

 מתבצע. – תהתאמת מרחבי למידה רב גילאי .4

 מתבצע. -פתוח מקצועי לצוות .5

 מתבצע מידי חודש.   -הרחבת שת"פ עם ההורים  .6

 הוצג שקף נתונים.  -טיפול בנושא הישגים לימודיים .7
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 מחלקת חינוך  

 
 

 

 

 ממ"ד יסודי .ג

 תכנות למימוש ההחלטות. יבוצע בגמר סיום הבדיקה של ההי  -"סמבנה מערכת בתיה .1

 
 חינוך לא פורמלי  .ד

 
 תבצע. כמו כן , החל עבודתו השנה מנהל יחידת נוער. מ -שיתופי פעולה רב מערכתיים  .1

 מתבצע בתנועות הנוער.  -קידום תכניות לחינוך בלתי פורמלי .2

 מתבצע.  -עידוד לאזרחות טובה ולהתנדבות .3

 מתבצע.  -הפעולות חינוכיות לפתוח גשרים באוכלוסיי .4

 בשלבי סיום.  -לספורט  תיישובית אב  ניתכ הכנת  .5

 ענפים.  5  -מתבצע ל -םייצוגיי ענפי ספורט   2קידום  .6

 מתבצע. -םגימערכת החו  שדרוג .7

 מתבצע. -המתנ"ס ת בוועדוקידום השיח בין קבוצות התושבים  .8

 בינוי .ה

 מיליו ₪(.  3מתבצע )בשנתיים האחרונות הושקעו   -בניה שיפוץ מוסדות חינוך .1

 מתבצע.  -טיפוח מראה אסטטי במוסדות .2

צע. ההורים בבי"ס רימ"ון אמורים  טרם בו  -גיוס תושבים לטיפוח חיצוני של מוסדות החינוך .3

 להשתלב החודש בתוכנית הטיפוח.

 הוצגה תוכנית הבניה של מוסדות החינוך בשנים הקרובות בהלימה לבינוי ואכלוס משפחות.  .4

 ועדה אסטרטגית .ו

הציבה יעד  שיפור החינוך ברמה המערכתית. הוצג בישיבה תוצאות הבגרות   2015 -הועדה ב

 והמיצ"ב בתשע"ה. 

   -בגרויות .1

 . 80.22%זכאי הבגרויות בני הישוב הלומדים בכלל המוסדות בארץ  •

 . 90%זכאי בגרויות בישיבת השומרון כ    •

 .97% –זכאי בגרויות באולפנת להב"ה ורבבה  •

בתוצאות תשע"ה לעומת תשע"ג. תוצאות אלו הינן תוצר   30-50%עליה של  -תוצאות מיצ"ב .2

,  לי המוסדות והמורים בשיתוף התלמידיםשל עבודה רבה ושיטתית של הפיקוח, מנה

 בהובלתה של מחלקת חינוך. 
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 -הישגים ארציים .3

 ילדי פרוייקט "עתיד".   –בטכניון    הרובוטיקה הבנילאומית בתחרות ראשונים  מקומות  2  
 לדי  פרוייקט "עתיד". י   -של "אור ירוק"  סרטי האנימציהבארץ בתחרות  ראשוןמקום    *  
 למועצה על הפעילות החינוכית.  "נתיב האור"אות מופת יקיר *     
 .יחידות 5מתמטיקה בארץ של למודי  בעשירייה הפותחת    *  
 ברקאי. – חידון לח"יבגמר  מקום שני     *  
 ברקאי – משחקי החשיבה בתחרות  שנימקום     *  
 ישיבת השומרון.   –" מורים ב"מורה המאה 2זכיית     *  
 .לגן אופירהמחוזי  הצטיינותפרס     *  
 ברקאי.  -קבוצתי ראשוןשולחן מקום  טניס*    אליפות   
 ברקאי.  -אישי שלישישולחן מקום  טניס*    אליפות   
 לפידים.  -חברתי לשנת תשע"ה -בחינוך התורני "שגרירים"  -*    פרס הצטינות על תוכנית   

 

ממתין   -יצא מכרז  -בדיקת אפשרות לתוספת בעלי תפקידים כמנהל יחידה לחינוך היסודי  .4

 יקצוב יעודי. לת

 המלצות והצעות חברי הועדה:
 

 לפרסם לבני הנוער כולל פנימיות שניתן לבצע כאן בגרות חברתית.   -מחויבות אישית .1

  -תוך שנתיים מקבלתה לתפקיד. 1כל מטפלת נדרשת להשלים הסמכה לסיווג  -הסמכה במעונות .2

 ייבדק סטטוס המטפלות במעונות ביחס להסמכה. 

 ימ"ון. מיתוג ישיבת השומרון ור .3

 לתת מענה למשפחות חדשות במידע על רישום למעונות /גנים / בתי"ס.  .4

 תלמידי בתיה"ס יעברו הדרכה ומודעות לקראת הכנסת המיחזור למוסדות ולישוב.  .5

 פרסום בפייסבוק מידע על חינוך.  .6

לבדוק כלים כדי שתלמידים יהיו בעלי מסוגלות ויצליחו להתמיד בהגעה   – ישיבת השומרון .7

 ובלמידה. 

 מיתוג של המתמטיקה בבתי הספר.  -עידית .8

 

 ז.  -לחשוב ולהציע רעיונות לפעילות לתשע"ו  -לחברי הועדהבקשה 

 

 

 : יאיר  ושדי. רשם

 

 

 תפוצה: נוכחים. 


