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 משתתפים:

רעות סימן טוב )יו"ר ועד לפידים(, אודיה מויאל, ארנן לוי, ציפורה מחלקת חינוך(  מנהלאוהד זימרן )

 הח"מ )יו"ר ועדת חינוך(. חני ברנד, )חברת מליאה( אורןנוסבאום, ענבל 

 הנושאים: 

 מ .הח" –בהמשך לוועדת חינוך בחודש ספטמבר -

 סבב של הנוכחים ומטרות ובעיות.-

 ע"י אוהד, מנהל מחלקת חינוך. 2020הצגת תוכנית העבודה של מחלקת חינוךו -

רותי: אנו פתחנו את השנה באופן כללי בצורה טובה. הנושאים שביקשנו שיכניסו למחלקת . 1

וגנות, מניעת בריונות נכנסת המנושא  –החינוך בשנת  הלימודים הנוכחית טופלו ברובים 

, והמשך מטרות למצויינות 2020ברי אנגלית גם בשאיפה בשנת לתוכנית הלימודים, נושא דו

.  נושא ההסעות עדיין בעייתי, ונבקש 2020פדגוגית בהמשך נשמע ע"י אוהד בסקירת תוכניות 

 גם על תחום זה. לשמוע

 סבב נוכחים .2

a. מאוד לדאוג שיהיו סדרני הסעות, בעיקר כשיש עובדים חשוב  –עות סימן טוב ר

ילדים נמצאים לעיתים שעה וחצי בתחנות, במיוחד יש   )לדוג' נווה מנחם(.  בשטח

: יש שיפור בהסעות מתחילת השנה, אנו נקבע פגישה  עיכובים בימי שני.      אוהד

   בתחילת הקיץ לתאם את זמני תחילת וסיום הלימודים באופן מסודר.

b. הקודמות, בקשר בהמשך לשיח שלנו בישיבות   -פורה נוסבאום ארנן לוי וצי

להקמת בי"ס משלב, יש התקדמות בנושא זה.  אנו קבוצה קטנה של הורים 

ודתיים.    לחילונים  –שיושבים ומקווים להצמיח מהשטח ומהקהילה בית ספר משלב 

חושבת שהתהליך שלכם מצויין במיוחד מכיוון שיש צורך בשטח, אני  –הח"מ 

 הקהילה, התהליך הוא נכון, ואני מקווה ללוות ולעזור ככל הנדרש.של  והתארגנות

 יעדי המחלקה אוהד: .2

a.  להעלות את תוכנית העבודה של מחלקת חינוך לאתר המוצעה, כך שכולם יהיו

 מעודכנים.

b.    .מרכז מצויינות שהוקם יאכלס את התוכנית עתיד למצויינות 

c. א יודעת על תוכנית חני ברנד:  לא קיבלתי הודעה על תוכנית עתיד כלל. אני בכלל ל

נגשת המידע ושקיפות, בקשר לתל"ן ובקשר מצויינות.  באופן כללי יש חוסר בה

לפרוייקט עתיד.  אוהד: יש לנו מספר מצומצים של תלמידים היכולים להגיע 

לתוכנית עתיד והתוכנית מפורסמת למורים, ולאחר איתור, התלמידים מקבלים 

להתחיל בתוכנית להנגיש את מרכז מצויינות לכלל תלמידי יש  –זימון.    הח"מ 

מידים בתוכנית עתיד יגיעו לשם.  אוהד: יש תכנון כזה, רק תל ביה"ס, כך שלא

אוהד: אני לא רוצה   בנוסף להוסיף חוגים אחה"צ שיתקיימו במרכז מצויינות.

ת לצמצם את קרן קרב, אך אני מעוניין למצוא מורים באופן עצמאי, כדי לצמצם א

 התקורה של קרן קרב.

d. .הכשרת סייעות ומטפלות במעונות ובגנים 

e. .הקמת ביה"ס לאנגלית 



f.  ממוחשבת, שכרגע בי"ס משואה תכנית  –הדעת עת  –מיפוי תלמידים לפי יכולות

 משתמש בזה, אך המטרה היא להנגיש את זה לכלל בתי הספר ביישוב.

g. 24עם  –י"ס משואה החדש חדשנות פדגוגית  אנו לקראת סיום התוכניות לבניית ב 

כיתות חדשות, והכל עם חדשנות פדגוגית מבחינת מבנה ביה"ס, הכיתות, וכן מורי 

 יתחילו לקבל הכשרה בנושאים אלו.משואה 

h. ות.   חני: אני מבקשת שיהיה בתוכנית דיבור טיפול בפרט:  נכתבה תוכנית מוגנ

 בסיסי ברמה של הצגה.  שיח בין גננות.  

i.    .תוכנית מניעת בריונות נכנסה לכל בתי הספר 

j. .מתי"א : מעוניין שהמתי"א יתן עוד מענה אחה"צ 

פן מרוכז בתחילת אנו נקבע וועדת תרבות פעם ברבעון ונעביר את התאריכים באו –הח"מ  .3

2020. 

 סיכום הישיבה:

שילדים לא ימתינו להסעות, לדאוג שיש כך  –יש להמשיך לטפל בנושא ההסעות ברמת היישוב -

סדרני הסעות במיוחד בברקאי, משמרות זה"ב, ולקראת שנה הבאה לדון בישיבה על שעות 

 ב ו ו'.  הלימודים כך שבשנת תשפ"א לא יהיו בעיות של הסעות בעיקר בימים 

יש להנגיש את המידע של מחלקת חינוך לכלל ההורים, כולל התוכניות  -הנגשת המידע באתר-

 תשלומי הורים ועוד.  הירשם )דוג' תוכנית מצויינות(,פירוטוכיצד אפשר ל

ההורים שהתגבשה תמשיך לבדוק מהשטח את התעניינות ההורים, קבוצת  –בי"ס משותף -

 ונתקדם בנושא זה. 

 .21:00הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 כתבה: רותי שפיצר.


