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סיכום ישיבת ועדת חינוך
מיום  13.3.16
משתתפים:
עמיר ריטוב – ראש המועצה
רונית רופא הדרי – מנהלת המחלקה לחינוך
ינון עמרם  -חבר מליאה
יו"ר ועדי הורים  -צחי ,עופר ,אורנה ,טלי בוקר ,לימור ,ערן רותם ,אלון זיו ,ברק דוד.
משתתפים נוספים  -נואית ,עידית מור.
עדכונים:
● נעשים מאמצים להרחבת הישוב יעף בכ 200-יחידות וכן צפויה הרחבת הישובים עין שריד
ב–  100יחידות דיור ויעבץ ב 100-יח"ד .כשההרחבות ימומשו יהיה צורך בחשיבה מחודשת
על אזורי הרישום.
● "כנפיים של קרמבו" – תנועת נוער חדשה במועצה בה משתתפים ילדים בעלי צרכים
מיוחדים.
לפני כשבוע נערך מסדר תנועתי
             עמיר מבקש להזמין את הועדה לאחד מהמפגשים בימי רביעי אחר הצהריים .יתואם עם
             רותם.
● "חיים משותפים"  -ביוזמת המועצה החל להבנות קשר עם עיריית קלנסואה .נציגי החינוך
והנוער מקלנסווה הוזמנו למפגש במחלקות חינוך ונוער .לאחר מכן התקיים מפגש בעיריית
קלנסווה בנוכחות נציגי המועצה ,צוות מק"ח דרור ,נציגות הורים ועוד .המפגשים התקיימו
באווירה טובה ופורה בסיומם הוחלט על בניית מפגש "שולחנות עגולים" בו תבנה תוכנית
משותפת להיכרות ומפגשים בין הרשויות .מצ"ב סיכום המפגש.
חברי הועדה מוזמנים להצטרף לתהליך – המעוניינים יפנו לרונית.
התייחסות חברי הועדה לנושא:
אלון  -חושב שיהיו הורים שגם יתנגדו להשתתפות ילדיהם במפגשים.
צחי – אנחנו בוועד חשבנו על יצירת קשר עם אוכלוסייה דתית  /ערבית .לא כל כך ידענו
איך.
שמח שהמועצה מרימה את זה.
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ערן – איך יוצרים מתוך המפגשים האלה משהו שמביא להתחבר.
מציע להתחיל מהמשותף.
● "פחים כתומים" – מהפכת המחזור במועצה נמשכת .בקרוב יערך פיילוט במספר מושבים
בהם יחולקו שקיות כתומות  /פחים כתומים למחזור אריזות .תהליך הטעמת השינוי יתקיים
גם בבתי הספר ,בתיאום עם המנהלות.
עידית –  מציעה לשים פחים כתומים גם בביה"ס לשימוש הצוות והתלמידים.
● מכשירי החייאה – נשלחה למנהלות בתי הספר הצעה לרכישת מכשיר לכל בית ספר.
בחלוקה של שליש על ידי כל גורם – משרד החינוך ,מועצה ,בית ספר .כ ₪ 1,700-לכל גורם.
הובהרה ע"י נציגי בכר רוסו החשיבות שתהליך רכישת המכשיר ילווה בהדרכה ומשמעויות
כולל המשפטיות.
● מימון אבטחה במוסדות חינוך – גני ילדים בהם יש מאבטחים במהלך היום קיימים עד סוף
הצהרונים .בבית ספר עד סיום יום הלימודים .הארכת האבטחה לשעות החוגים אינה
מתוקצבת.
● תקן אבות בית – לדעת חברי הועדה חסרים אבות בית בבתי הספר ביחס לתקן המוקצה
ע"י משרד החינוך .רונית הבהירה כי התקן המוקצה מיועד גם לשירותי הניקיון בביה"ס
בשעות הבוקר ואחה"צ  ויש לחשב גם אותם .הוחלט שהנושא ייבדק ויובא בפני חברי
הועדה במפגש הבא.
● מורים איכותיים – לדעת חברי הועדה עקב היעדר תחבורה ציבורית תכופה באזור ,קיים
קושי בגיוס מורים איכותיים לביה"ס.
צחי  -מציע שהמועצה תעסיק את המורים ,מורים לא מספיק מתמקצעים בתחומים שלהם.
              הובהר כי המועצה אינה מוסמכת להעסיק מורים וזה תפקידו של משרד החינוך.
העמקת ההיכרות עם מערכת החינוך:
מרכז "זהות" – מרכז "זהות" שפועל במועצה זכה לאחרונה בפרס ארצי מטעם איגוד המרכזים.
סיון וצופיה הוזמנו להציג את פעילות המרכז בפני הועדה.
למידת עמיתים:
עופר יו"ר הנהגת הורים "בכר רוסו" התבקש לספר על מודל העבודה הנהגת הורים בבתי הספר:
● מאפשרים לכל מי שרוצה להצטרף.
● כיום  34חברי הנהגה מתמידים,
● אחת לחודש מתקיימת ישיבת הנהגה  -נוכחות גבוה של כ –  25-26חברים.
● ההנהגה עובדת במבנה  של יו"ר  +גרעין אנשים מעורבים –  12אנשים.
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ההנהגה מחולקת לוועדות/צוותי פעולה  בנושאים הבאים :השאלת ספרים ,הזנה ,אירועים,
טיולים ,קרן קרב ,תשתיות ,כספים ,אקלים חינוכי מיטבי ,התנדבות בקהילה )שת"פ עם גורמים
בקהילה( ,בטיחות ובטחון.
מה שמניע את הועדות זה בדרך כלל אדם שהנושא בנפשו.
הועדות עובדות בשיתוף פעולה עם נציגים מביה"ס.
בהנהגה  קיימת שקיפות ושיתוף פעולה בין כולם בכל המידע.
עובדים בקבוצות ווטסאפ – בקרב חברי ההנהגה וגם בקרב ההורים בביה"ס.
המטרה – עבודה בשיתוף פעולה עם ביה"ס ,לא מתנהלים במקביל להנהלת ביה"ס או מאחורי
גבם.
צוות ניהול ביה"ס משתתף בישיבות הנהגת ההורים.

אלון – סיפור על מיזם "מרכול המידות" בביה"ס "שכטרמן" – מטרתו שיפור האקלים החינוכי
באמצעות חיזוק התנהגויות חיוביות .הילדים מתוגמלים על התנהגות טובה .התגמולים נאספים
ומדי שבוע נפתח "מרכול" בו הם יכולים להמיר את התגמולים במתנה סמלית לפי בחירתם.
נהלי הסעות:
בנושא הסעות התלמידים אנו פועלים בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ואף מוסיפים
עליו.
מכיוון שקיימת שונות באופן ביצוע ההסעות בין בתי הספר )סבבים ,מספר ישובים ,מיקום המסוף,
חט"צ ועוד( נוסחו ע"י הנהלות בביה"ס )מצ"ב דוגמאות( בתיאום עמנו ועם ועדי ההורים ,נהלים
מותאמים למאפיינים הייחודיים.
נושא לישיבות הבאות:
אקלים חינוכי בביה"ס.
הנחות הורים – גיבוש מדיניות
התמודדות של ה –  80%עם מספר התלמידים שלא מחוזקים )הכלה(.
ייעוץ חינוכי בביה"ס.
מענה לפרט/סקירת מענים שיש.
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רשמה :רונית רופא הדרי
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