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 ז' תשרי תשפ"ב  13/9/2021פרוטוקול וועדת חינוך 

חני האנס,  ציפורה,   ראש המועצה, אוהד זימרן מנהל מח' חינוך, יערה יעקב, – משתתפים: יגאל להב 

 מויאל, פרידמן דוד, ריקי, ליאור זיו חבר מליאה יו"ר וועדת חינוך.  אודיה

 בזום  - אביטל שלמה

הוועדה מתכנסת לאחר תחושות שעולות בקרב חברי הוועדה על אי ישום המדיניות וההחלטות  

 המתקבלות להמלצה ע"י הוועדה. 

יש לו היבט חינוכי משמעותי  יגאל : לצערנו אנו מתמודדים עם אסון גדול לישוב, בו מעורבים בני נוער ו

 עבור כלל הנוער בישוב. 

מדובר על תאונה בה היו מעורבים בני נוער שהתוצאה לצערנו היא שילדה בת הישוב נהרגה  

 בתאונה. 

 אנו נשים יותר דגש על אכיפה בישוב ובנוסף נבצע עבודה מול הנוער על חינוך ונהיגה. 

דשים בכלל הישוב, והקמת בי"ס לפידים ותוספת   גני ילדים ח  4-בתחום הפיתוח : מתבצעת הרחבה ב 

 והישיבה התיכונית. 

עבודת הוועדה היא קביעת מדיניות, צורך של הוספה לאנשי המקצוע מעטפת של הקולות מבחוץ,  

רעיונות שעולים מהשטח, כגון לאן החינוך בישוב הולך?!, איך מעודדים יוזמות חיצוניות ובעיקר איך  

 עולם החינוכי הישובי. בונים את סולם הערכים ב 

 הוועדה היא הגוף אשר ממליץ על כל אלו ויחד יוצר את אותו סולם ערכי וחינוכי. 

 אודיה : יש הרגשה שהוועדה איננה רלוונטית ולא מיישמים את החלטות הוועדה שהכל עובד לחינם. 

 יגאל : אשמח לקבל מכם נושא שלא טופל , שעלה פה בוועדה ולא קיבל התייחסות. 

 ציפורה : ליאור נלחם להביא את חברי הוועדה , יש קושי בכל מה שנקשר לוועדה. 

אביטל : אשמח לעלות דוגמה את הרישום למוסדות החינוך של המועצה, במקום שתהיה חשיבה  

 משותפת אין שיתוף פעולה ולכן יש הרגשת ניתוק בין הדברים. 

 מגזרים בישוב. ציפורה : הדוגמה הזאת טובה כי היא נוגעת וחוצה המון 

 אהד : לא התקבלה פה החלטה שנדרשה מדניות, התקיים דיון וזהו. 

דוד : ישנה הרגשה שהמדיניות היא כלל אינו נושא לדיון והיא איננה פתוחה כלל לעלות אותה ולדבר  

 בנושא. 

יגאל : אהד אני מבקש להוציא פרוטוקולים ולראות האם התקבלו כאן החלטות בנושא מדיניות אשר  

 התקבלו ולא זכו להתייחסות. לא 

חני :לצערנו יש פער בין ההרגשה של העשייה הקשה של עובדי המועצה לבין התחושות שעולות  

בקרב הציבור "חווית הלקוח איננה טובה", אני יודעת שעובדים כאן קשה ומשקיעים בעשייה החינוכית  

 אבל קשה לי להעמיד את הנקודה המדוייקת היכן בדיוק הבעיה. 
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ה : הבעיות מתחילות שמודיעים הכל מעכשיו לעכשיו, מה שגורם לאי יציבות, כעס ובלבול בקרב  אודי

 ההורים. 

אהד : עצם זה שאתם יושבים פה ומעלים את הבעיות מול ראש המועצה ומולי מצביע על כך שיש  

מדיניות שהיא פתוחה, אני גם בסוף לא יכול להיות אחראי לכל החלטה והודעה שנשלחת מטעם  

 נהל בית ספר. מ

, אני מבין מכם שאתם טוענים שיש פער בכל  24/7יגאל : המדניות שלנו תמיד הינה זמינות של 

זו למשל מדיניות שבהחלט ניתן   הגילאים בבתי הספר, בגנים וכו אנא הביאו אלינו את הנתונים ונתקן 

 לתקן. 

ומד, זה יחזור או לא, אם  ריקי : אעלה את דוגמת ההזנה במוסדות החינוך, אף אחד יודע איפה זה ע

 כן מתי ואיך. 

 אותו דבר עם תוכנית קרן קרב יש אי וודאות גדולה בקרב ההורים בגלל חוסר במידע שלא מגיע. 

 יש הרגשה שצריך לרוץ אחרי המידע וההורים מרגישים חסרי אונים. 

ואנחנו   גם במידע אלינו   צריך לזכור שלפעמים ישנם פערים כאלו ואחריםבהחלט לא תקים אך יגאל :  

 ולאפשר פרסומים לציבור בלו"ז קצר ככל שניתן.    עובדים תמיד בכדי לתקן ולסדר את הדברים

ציפורה : אני רוצה קצת ללכת אחורה, אנחנו מגיעים לוועדה בתחושה שאנחנו לא בדיוק מבינים מה  

 אנחנו עושים פה, אולי אפשר בבקשה לחדד עבורנו מה נדרש. 

את ההחלטות    ע"מ לבחוןאני מבקש להביא לישיבה הבאה את הפרוטוקולים ת  ראשייגאל :  

 באחריות אוהד.   -שהתקבלו ונראה איך להתקדם

דוד : אני מציע שאתם תזמו בטרם קבלת ההחלטות פניה לוועדה ליצירת שותפות בעשייה, ואז בכל  

 נהיה חלק פעיל ולא הכל בדיעבד. 

ביחד איך מתקדמים, ומה הקו שצריך לפעול בכדי שנעבוד יחד  יגאל : אגיע לוועדה בעוד חודש ונראה 

אנחנו נציג לפניכם מה אנחנו עושים כמו למשל את בי"ס משואה ההולך ונבנה ויחד נבחר את  

 המסלולים שנרצה להתקדם. 

 את הנתונים נפיץ אליכם כחברי ועדה , ע"מ שנוכל להתקדם בדיון הבא.  

בחן תחושת עובדי  גדול ה הפער ע"מ להבין את וית הלקוח  להביא עוד חו מהמשתתפים  כמו כן אבקש

 החינוך והציבור.  

 באחריות אוהד.   –  אהד יוציא ההודעה מסודרת על קרן קרב וההזנה בכדי להקל על הלחץ •

 באחריות ליאור זיו.   –  לזמן וועדה עוד חודש בכדי לייצור יותר שיתופי פעולה •

 רשם : 

 ליאור זיו 

 יו"ר וועדת חינוך 


