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 היכרות - 1לסעיף 

 

אים , נתחיל בסבב היכרות אח"כ נעבור על הנושמברך את כל הנוכחים :קובי נודלמןעו"ד 

ש פקיד הועדה, הוא להגינה. תועדה לקדם עוד השכולנו  חשוב אותם

מדיניות, נושאים  תלהתווייות , המלצלראש המועצה תכנית הכוללת

המועצה כבר ם שיש לקדם לשנת הלימודים הבאה. אותם אנו חושבי

 אישרה את התקציב השנתי. לכל חברי הועדה יש זיקה לחינוך.

 

 שנות 37של  ןניסיו. יסן ומאחלת לך הצלחהיוסי נ אותךרכת מתרגשת, מב   :רותי רובין

 ,שירות במשרד החינוך, בעברי ניהלתי את ביה"ס "נווה במדבר" שבחצרים     

 ם .ס להביאת בי"ו     

 

 , בתחום החינוךן בהצלחה! כל חיי המקצועיים היו יוסי ניס, מאחלת לך ס:מנואלה אטיא

 דור מורים ומנהלים מגדלת ,תיתיכון בב"ש, מאז פרש בי"ס ניהלתי

 .הטבאוניברסי

 

ה עם רצון עז, בין אנשים. בא יםמורה בבי"ס מרחבים, עוסקת בגישור וביחס  :שרה אדרי

 ן אנשים ולמיגור האלימות בקרב ילדים ובקהילה.יסים בור היחלהביא לשיפ

 

ס' ם ובאשל הנשיא. הייתי מבבי"ס להבי ,החינוך .ותאמא לילדים במסגר :גבאלה שד"ר 

 הבים.של בי"ס לההורים המרכזי  דבוועשנים חברה 

 

 רים באשלחבר בוועד הורים וחבר בהנהגת ההו הייתי שנים 6אב לילדים,   :מני בכרטן

 ת של ראש שבט נופר צופי להבים ועוסק בהדרכת נהיגה מונע ,כיום יא.הנש    

 וער.נ בני

 

כניות עורב בפיתוח ת, מקאיחבר מועצה בסיעתו של ראש המועצה, מתמטי :עופר לוי"ר ד

 החינוך העל יסודית. תבוועדטראמפ. חבר ון קרן קה במימהמתמטילהוראת 

 

מגיעה עם רצון לעזור . החינוך המיוחד רכת החינוך, בתחוםשנים במע 34 :שרית אורינג

 ולקדם את מערכת החינוך בלהבים.

 

 נוך בלהבים ובאשלבעברי, מורה בחט"ב ובתיכון. סבתא לנכדים במערכת החי אסנת אלרום:

 ם.די לתרום ולקדהנשיא. באה כ
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, מייחל בעבודה חינוכית עם בתי ספרן וך וניסיוץ ארגוני, בעל תואר בחיניוע :ביובל שגי

מפוטנציאל  ,יוסי מסמל, להביא את מערכת החינוך בלהביםלשינוי ש

 .להישגים בחינוך

 

מכיר ש. קום שכונות בב"י את פרויקט שיהמועצה, בעבר ניהלת עוזר ראש נפתלי אדר:

 כעזר לוועדה.אהיה  יהרשויות, אנ היטב את

 

נים ובביה"ס. דינה, ללא רקע בחינוך, אמא לילדים בגעו"ד בפרקליטות המ עדי רון:עו"ד 

. לפני כן הייתי יו"ר וועד הורים ביחד עם ורים בשנתיים האחרונותועד היו"ר ו

שמור על שיתוף קובי נודלמן. מאוד שמחה להיות חלק מהוועדה, חשוב ל

 לחולל שינוי ולהוביל את המערכת למשהו, מביעים רצוןההורים לה. כל פעו

מהשטח. מבקשת, לחזור  ההורים הם אלה היודעים להצביע על הבעיות. טוב

, לפגישת ראש המועצה ומנהלי המחלקות עם י מס' שניםלמה שהיה נהוג לפנ

 מרכזי פעם בשנה.ההורים העד וו

 

א ולילדה א לילדים באשל הנשי, אבועצהשנה כחבר מ 15 עגל שלסוגר מ יוסי ניסן:

הובלתי את פרויקט  ,הייתי חבר בוועד הורים מרכזיבכיתה ב' בבי"ס להבים. 

 .הנכונות מעידה על כוונה טובה .וסע". אני מברך ומודה לכל אחד מכם "נשק

רואה ערך רב בהתנדבות. שמח ומברך את קובי על הובלת הוועדה, אנו תולים 

הצלחת היישוב  ,להבים. המטרה שלנו היאוך טוב בלחינבו ובכם תקוות 

 תקציבנוך. אני מקווה לעמוד בהבטחתי במהלך הקדנציה, הגדלת והחי

. ליבי נחמץ כשאני שומע, כי בוטלו הסעות לתלמידים 30% -ב  החינוך

ום מנהל מחוז דר ם. כולנו שותפים לשינוי ולמהפך. השבוע נפגשתי עםורילתגב

יצאתי עם תחושה של אוזן קשבת ותקשורת  ,הבימר רם ז ,במשרד החינוך

 חל לכולנו בהצלחה.טובה מא
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 מטרות ויעדים  2לסעיף 

. אי אפשר לדון תושביםאני רואה חשיבות רבה בשותפות ובשקיפות של  מן:קובי נודלעו"ד 

י הגנים, נציגת נו נציגי הורה יוזמדוך, ללא נציגים מהשטח. לוועיני חבנושא

 .נושאים רבים ודחופים ולפנינה"ס. יהלת בומנ גננות

בשנה"ל  סלשנה"ל תש"פ , בדיקת המכרז, מה יהיה בביה"מינוי מנהלת  

? "ס נוסף? או האם ניתן להרחיב את ביה"ס הקייםהאם יש צורך בבי ? "פתש

 המועצה,קשתי ממהנדס . ביבשטחים צרכהיפוי של עורכים מ אנו בימים אלה

להרחיב ללא פיצול לשני בתי ספר,  ,ינוךח תרייקהיתכנות של בניית לבדוק 

כל ועדה תפעל ועדות  ימציע לפצל את הוועדה לתת .ביה"ס הקייםאת 

  .רטיביותאופועדה ונשמע את ההמלצות ההתתכנס כל  מכן לאחר ,בתחומה

וק אפשרות של תכנון יום לימודים ארוך. תכנון שתבד -דגוגיתועדה פ .1

לים ומענים כמתן  תוך ,יםההיבטכל את  תבחןאשר תכנית הדרגתית 

יתוח הילד ברמה האישית, ופיתוח תכנית לשינוי אקלים לפ נוספים

  . ביה"ס

של  גיוסתעסוק בגיוס תקציבים בתחום החינוך, ש -אביםועדת מש .2

 .מתנדבים

:  בשנים קודמות מצאנו את עצמנו סוגרים  ועדת בטיחות ושיפוצי קיץ .3

. הועדה תבקר את לתי מסודרופן בונושאי בטיחות בא פוציםשל שי קצוות

להציג  התחייב ,ועדה במליאת המועצהר כל יו"בנושא הבטיחות. הנעשה 

עד שלושה  ,בילמו אותה הוא הועדה תכנית ת א המועצהמליאת בפני 

חלה, בהת כןל ,מחייב אותנו להתכנס באופן המהיר ביותרחודשים. מה ש

 תר.יביים יוהמפגשים יהיו אינטנס

 : ןבה והמשתתפים ותעדושמות ה ןלהל

ס, שרה אדרי, שרית , מנואלה אטיאביובל שגי  ן,בי: רותי רוועדה פדגוגית

 עדי רון.לרום, אטי אלנבוגן, עו"ד ת אאורינג, אוסנ

 , ןל שגיא, מני בכרט, יובשגבד"ר אלה ובין, רותי ר: ועדת משאבים

 עו"ד עדי רון., ד"ר עופר לוי

 , מני בכרטן, עדי מרציאנורותי רובין, : קיץ ושיפוצי ועדת בטיחות

 עו"ד עדי רון.

 

 .ובלתי פורמלית פורמליתת צריכה לחשוב על תכנית חינוכיועדה הפדגוגית הו ס:ה אטיאמנואל

 

וונה לשלב בתחום כתייחס גם לתחום הבלתי פורמלי יש פדגוגית תהועדה ה קובי נודלמן:עו"ד 



 

 5 

משמעויותוה עניין. יבדקו העלויותפי תחומי הבלתי פורמלי תכנית העשרה על 

   

 

  . חלב גם השפ"שויית גהפדגו הדבווע רותי רובין:

 

ת של תלמידים חדשים. מה ספמבחינת תו ,מה קורה בתש"פ יש לקחת בחשבון :עדי רון עו"ד 

 36של ת אומר מבחינת פיצולי כיתות? חובה להקפיד שלא יהיו כיתו זה

 תלמידים.

 

 לש בקשר בות רבהחשירואה  ,הלוועדני שמח על הזמנת נציג תנועת הנוער א טן:מני בכר

 ביישוב. הנבנה יור המוגןעם הד השבט

 

בניית המוגן והועלה נושא  הדיור פגישה עם הנהלת ה וליהמועצהייתה לראש  נפתלי אדר:

 גן עם קהילת להבים.הדיור המו בין תושביקשר חיבור ושל  ,תכנית

 

 על כל הנושאים בישיבה הבאה וןנד על סמך הנתונים שנקבל ממחלקת החינוך דלמן:קובי נועו"ד 

דים בכיתות, הערכות לקליטת התלמימידים כגון: מס' תל םמעותייהמש

  החדשים ועוד...

 

הורים ולכל ערוצי התקשורת ביישוב.  דוועלחינוך השל ועדת מברך על החיבור  עופר לוי:ד"ר 

 .םמסונכרנייוזמות וצריך להיות בעלי רעיונות ו ,הורים, יש הוריםה  דבווע

 

 מעברים. לתכנית גם חשוב להתייחס אטי אלנבוגן:

 

 נושא.אשב עם ברוריה ונתכנן את הנושא תכנית מעברים ב דלמן:קובי נועו"ד 

 .ולהיות שותף להצטרףרוצה ה הורהאנו פונים אל כל , ורים חשובים לנוהה

 19:00ך תתכנס בימי שני בשעה וינהח ועדת

 

 

 

 רשמה : בתיה הרפז  

 


