
 בס"ד

 .2020לשנת  #3פרוטוקול וועדת חינוך 

 באמצעות זום. 26.7.20

 משתתפים:

דוד פרידמן, אודיה מויאל, חברת מליאה,  –אוהד זימרן מנהל מח' חינוך, ענבל ברנד 

רימון, שרה גולדשטיין, ציפורה נוסבאום, טליה רז, רעות סימון מנהלת  –רות רוזנטל 

סגנית ראש מועצה ויו"ר  -רותי שפיצר ,טוב, אביטל בן שלמה, מיטל בן פזי, שחר בר

 וועדת חינוך.

 נושאים:

מחפש מנהלים שיקדמו את ביה"ס  -החינוך.  אוהדמשרד  –מנהלים חדשים  .1

ה ביניהם מישהו שהיה עם ראיה מועמדים. לא הי 8קדימה.  במרכז היו 

וכל לקדם בצורה משמעותי את ביה"ס.  יוצאים למרכז שני בי"ס יצירתית שי

 משואה.

ילדים גדולים.  3מנהלת חדשה בי,ס רימון.   גרה בפ"ת, נשואה ל  -רות רוזנטל .2

יצאה לניהול בראשל"צ.  עשתה שינוי כרגע.  מחפשת אתגרים חדשים. 

כי מתחברת ברמה הערכית.  בוגרת תנועת נוער ציונית.  מאוד מחוברת לער

הדלים נעשה את המקסימום משאבים  –יהדות  בי"ס רימון הינו בי"ס קטן 

 להציע לתלמידים את המשאבים המיטבים להצליח. 

ור על איזון בין ברקאי/לפידים.  מנחה של מעברים לשמקו  –אוהד  –מעברים  .3

בים, ושלא נאלץ לסגור כיתות בבתי ספר. בי"ס לפידים כך שלא נאבד תקצי

המערכת לא יציבה  כיתות א. 2ברקאי כיתות א.  6הינו בי"ס עם פרוגרמה ל 

 תלמידים. גבול התקן. 67ביס ברקאי כשהורים בוחרים לפי מחנכים.  

 כיתות. 6תלמידים  171לפידים עד 

שעות דנו עם ההורים, קבוצת הורים רוצים לשלוח עשרות  –מעברים אולפנה  .4

בנות,  20בנות רצו להירשם לרבבה. יש מקום ל  34למקומות תורניים יותר.  

שאם היתה כיתה תורנית היתה נפתחת. גיבשנו תוכנית לכיתה תורנית, אך 

נפרד.  אין מימון על נסיעות להר ההורים רצו במבנה נפרד.  ביקשו ניהול 

 ברכה.  מנסים עדיין לנסות לאזן את התלמידים.     

 לבחון פתיחה של אולפנה מקומית כאן לפחות חטיבת ביניים.יש  –רותי/ שרה  .5

 5העדפה של ההורים, ואסור לגננות להתערב.  משבצים את ילדי אין  –ות גננ .6

צהרון עולה כסף,  3-4, בכל שכונה.  גילאי 3לפי גיל, וילדי  4לפי גיל, ילדי 

 יש יוח"א. 4-5וגילאי 

צריכים להיות קשובים  –לגבי השיח לגבי הפניה לגנים בקשות  –אודיה  .7

ביחס מזלזל מטעם המחלקה.   ההורים מבקשים  במחלקת חינוך.  נתקלנו

 מענה בצורה מכובדים. 



מחשבים לתלמידים ללא אמצעים.  14נרכשו  -אוהד  -טכנולוגיה  –מחשוב  .8

כיתות חדשות  6אוקטובר  המערכים מתכננת לחזור לשיגרה מלאה, בתחילת

 ידים. גן שלישי חנ"מ, הנגשות אקוסטויות. בלפ

 קהילתית.אחריות  –נושא שנתי  .9

a. קבלת האחר 

b. חיבורים בין המוסדות 

c. .יעלו שיח שיעלה למודעות של ההורים 

d.  ,להצטרף לפעילויות של הורים 

e.  חשוב ונכון. לערב את השירות הפסיכולוגי. מאוד  –חוסן קהילתי 

f. בית ספריים. לשתף את ההורים לפרוייקטים 

g. .להרחיב את השורות של מעורבות בבית הספר 

h. .כשמרגישים חלק מביה"ס באים פחות בתלונות 

 

 יכום:ס

 פגישה נוספת לפני פתיחת שנה לגבי לימודים מקוונים. -

שחר באחריות  –העלאת נושא רכישה משותפת של טאבלטים/ניידים בקרב ההורים -

 בר וצוות טכנולוגיה.

לדון ספציפית בנושאים שונים כגון גיל הרך,  –לייצר קבוצות עניין לשנה הקרובה -

 "ד, ממלכתי, חנ"מ.מעברים, הסעות, ממ

 קהילתית.אחריות  –להיות שותפים בנושא השנתי -

 רשמה: רותי שפיצר.


