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 2018מאי 

 סיון תשע"ח

 

 185/028/סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 

 

  בין ההדרים(ענת כהן )טל מדר, אלון זיו, עמיר, רונית, רוני פלומין, : משתתפים

 הפרדס(, מיקי בן בסט.ליברובסקי, לילך פינקלשטיין, עינת שובל )לב  אוהד

 רונן סלטון משקיף:

 

 עמיר

 לנו במצבי חרום בעתיד.באותו יום במועצה ובאתגרים המצפים  שיתף בתרגיל חרום שהתקיים

 רונית

 הציגה את מתווה התוכנית המשותפת לרשויות ולמשרד החינוך לקידום הישגים לימודיים.

בודת הרשות והמשרד וליצור את עלסנכרן התוכנית ביוזמת מנכ"ל משרד החינוך ומטרתה 

 על נתוני התמונה החינוכית של הרשותשותפות אפקטיבית ומעצימה. התוכנית מושתתת 

המקומית לחטיבות העליונות ועל נתוני המיצ"ב בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים ברשות והיא 

 .בישוב כוללת מדדים חשובים על פי אשכולות שהטיפול בהם יביא לקידום מערכת החינוך

 המועצה ותוצג בפני ועדת חינוך.התכנית הרשותית תגובש בשיתוף פעולה בין הפיקוח לבין 

העלתה ספק לגבי היכולת של הפיקוח להתפנות להובלת התוכנית והציעה לגייס איש  – טל מדר

 מקצוע חיצוני בשכר.

חסוך באנשי מקצוע. אנחנו חושבים שיש לנו יחד עם משרד החינוך ומנהלות בתי נלא  – עמיר

 הספר  את היכולת להוביל את התוכנית בהצלחה. 

 ביקשה לדעת כיצד מתמודדים עם הממצאים, איך מנתחים אותם. – רוני פלומין

 ראשית, תוכניות העבודה של בתי הספר נכתבות תמיד על סמך נתונים. – רונית

התכנס לתהליכים הפנימיים שלו. כל מנהלות בתי הספר  כל בית ספר -הממצאים ת קבל עם

הובילו תהליך של למידת הממצאים לעומק, ברבדים השונים, מיקוד הצרכים, הגדרת אתגרים 

גם עם מפקחי משרד הרכבים ביניהם ייחודים בכל תחום במיצ"ב. התהליך התקיים במספר 

 הממצאים הוצגו בפני הנהגות ההורים. החינוך ונציגי המועצה. כמו כן, 

 לשנה"ל הנוכחית.בתי הספר התאימו את תוכנית העבודה בעקבות התהליך 

ציינה כי בעיניה המדדים במיצ"ב הינם מיושנים ביחס לאתגרים המצפים  –פינקלשטיין  לילך

 לילדים שלנו וכי חשוב יותר לפתח בקרב הילדים יצירתיות, עבודת צוות וכד'.

הציעה לקיים  –שיתפה בהאקתון לחינוך מתקדם שהתקיים בבי"ס שפרירים  – בלעינת שו

 מרתון חשיבה ולהעלות רעיונות חדשים ויישומיים.במועצה 
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 .בביה"ס הדגישה שלטעמה הבעיה היא פדגוגית ושיש להשקיע בחיזוק צוות ההוראה –  ענת כהן

 ביקש לדעת מהם לוחות הזמנים לביצוע התוכנית וכן מי יבחר את חמשת היעדים. – אלון זיו

 ., לוודא את לוחות הזמניםשרד החינוךכתיבת התוכנית תחל ביוני. יפנה בנושא שוב למ –עמיר 

 היעדים יקבעו בהתאם לניתוח הממצאים על ידי הפיקוח, המועצה ומנהלות ביה"ס. – רונית

 תוצג בפני ועדת חינוך.ישור מנהלת המחוז וראש המועצה וכן תובא לאהתוכנית הכתובה 

 הביע את רצון ההורים להתגייס לעבודה משותפת עם המועצה.  – אוהד ליברובסקי

 ציין כי קיימים אנשי מקצוע בתחום בהם ניתן להיעזר להעלאת ההישגים. – מיקי בן בסט

סומכת על מנהלות בתי הספר והצוותים החינוכיים שיחד עם מערך התמיכה המקצועי  – רונית

כי בשלושה בתי ספר הדגישה  .בהשגת היעדים יוכלו להצליחשצפוי לגדול בשנה"ל תשע"ט, 

 במועצה הצליחו מאוד במיצ"ב וכי "מודל ההצלחה" ילמד ויוטמע גם בבתיה"ס האחרים.

רונית הציגה את התהליך שהחל  לבקשת החברים – הקיץ אחזקת מוסדות חינוך במהלך חופשת

בתי  מהנהלות התקבלו הצרכיםסקר יועץ בטיחות בכל המוסדות, נערך לפני מספר חודשים: 

גובשו העבודות הנדרשות ועלותן  סיורים לבחינת הצרכים ולקבלת הצעות מחיר,נערכו הספר, 

 המועצה. התוכנית תובא לאישור בפני מליאת". לתוכנית "בדק בית

ׂ  M21מרחבי למידה חדשניים )בתי הספר השנה יוקמו ב במסגרת העבודות  ׂ אשר יאפשרו  ( ׂ 

במימון משותף של משרד החינוך  -הקמת המרחבים יישום תפישות פדגוגיה מוטת עתיד. 

 והמועצה.

 שאלה לגבי פתיחת צהרון באולם הספורט בלב הפרדס. – לילך פינקלשטיין

בו צהרון בכל בתי הספר של המועצה מוצע להורים להצטרף לצהרון. בלב הפרדס מתוכנן  – רונית

 ילדים לפחות. 18ישולבו חוגי ספורט במתקן החדש. קיום צהרון מותנה ברישום של 

 פרסום יופץ להורים על ידי בתי הספר, בימים הקרובים. 

 ללא שינוי. -יום  תחילת יום וסיום –בתי הספר היסודיים  – הסעות בשנה"ל תשע"ח

 .8:45הלימודים יחלו כל השבוע בשעה  -בחט"ב  –קריית חינוך "דרור" 

, 7:30בשעה יחלו למעט במספר מגמות בהן  8:45הלימודים יחלו כל השבוע בשעה  –חט"ע 

   לתלמידים.עבר בהתאם למערכת שתו

 ללא שינוי. –שעות סיום הלימודים 

משרד החינוך קיצץ את התקציב לתוכנית השאלת ספרים, השלכות לגבי  – מיקי בן בסט

 הצטרפות שכבה יא' לתוכנית. המשך הטיפול מול הנהלת הקריה.

 וכולל: נקבע בשיתוף החבריםהמפגשים מבנה  – ועדת חינוך

 היכרות עם פעילות החינוך .1

 דיון בנושאים המועלים מראש ע"י המועצה וחברי הועדה  .2

 יו"ר הנהגות ההורים משתפים במיזמים / התמודדות עם סוגיות. –"למידה הדדית"  .3
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 :בחודשים האחרונים הפעילות במערכת החינוך במועצהאת מצגת ב סקרהרונית 

וצות כדורסל, שתי קבוצות  כיום פועלות שתי קב " לקידום מעורבות בנות בספורט.אתנה"תכנית  .1

  .בשנה"ל הבאה את מספר הקבוצות להרחיב בכוונתנו .כדורגל

 במטרה לסייע לתלמידנו המלש"בים. מיטב דמפק -אל"מ יוסי מצליח מפגש עם  .2

 להיכרות עם העשייה החינוכית ואתגרי בתי הספר. ראש המועצה בבתי הספר יביקור .3

 ט"ו בשבטרגל במרכז "דורות" ל " מכל בתי הספרמנהיגות צעירה"מפגש  .4

 ." מועצתי המאפשר לילדים נוספים להשתתף בתהליך פיתוח מנהיגותפרלמנט ילדים" ימפגש .5

 " המתקיימת במרבית בתי הספר במועצה.הקשר הרב דורי"תכנית  .6

 " בבתי הספר במועצה.קרב"ביקור מנכ"לית תכנית  .7

 איינשטיין ז"ל. לזכרו של אריק"יש בי אהבה" מופע מחווה  – אירוע הוקרה לצוותים החינוכיים .8

בנושא היכרות עם הישובים   עם ראש המועצה תלמידים שיח – "זהות אזוריתתוכנית לפיתוח " .9

 וסיפורי הקמתם.

 ."בין ההדרים"ביה"ס פריה חדשה בחנוכת סטקס  .10

התקיימו בהשתתפות הפיקוח, ביה"ס,   תוכנית הפעילות בשנה"ל תשע"ח םסיכול "ועדות מלווהו" .11

 ועצה ונציגי ההורים.המ

בתי  שנה למדינה בין תלמידי  70לרגל  "שרתי לך ארצי" לסיכום תהליך חינוכי שנתי כנס מוסיקה .12

 .דיירי פרוטיאה לביןהספר היסודיים 

בשכבות  לאורך השנה נלמדה ש חדשה וייחודית כניתת – תכנית ארכיאולוגיה בבתיה"ס היסודיים .13

בסיום התוכנית התלמידים התנסו בחפירה   .במועצה במסגרת קרבביה"ס מספר ד', ה' ב

 ארכיאולוגית מקצועית בחורבת כלודייא בכפר יעבץ.

 

 

 

 

 רשמה: רונית
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