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 2019 רץבמ 05                                                                                               

 תשע"ט  באדר א'כח'                                                                                           
 102מח/סימוכין                                         

 

ועדת חינוך פרוט  יסודיה וביה"ס ךגיל הרהוקול ישיבת 

 2019/3/4מיום  2019במניין לשנת  2-ה 
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 עדכונים שוטפים .1

 

ו' בחופשת  -ד' דילתלמיה קייטנן ונהתחלנו בתכביחד עם בתיה ורותי  :קובי נודלמןעו"ד 

-08:00( בין השעות 14-17/4)  ד' –ימים א'  4-לכנית נבנתה ת ח.פס

 ₪ 150 - סבסוד המועצהבלמשתתף,  "חש 300בעלות של   13:00

 . בשיתוף מדצים ומדריכי צופים.למשתתף

 

 .ם, בשיווק ובעידוד לרישום לקייטנהפרסוב וועדי ההורים יעזרו "ד עדי רון:עו

 

 ות.הסע , יינתן שרותיםגם אם יהיה מיעוט משתתפהקייטנה תופעל  בתיה הרפז:

 

ממס'  התאכזבנו ,ו' –ד'  ץ האחרון הייתה קייטנה לגילאייבק אבי סולימני:

 המשתתפים, אף על פי שהעלות הייתה מופחתת לעומת שנים שעברו.

 

 היה גבוה.עדיין חיר מה עו"ד עדי רון:

 

 פי הצו. עלה יהר המחי אבי סולימני:

 

אם גם  מהבית, מהמסכים,  ילדיםאת ה הוא להוציא של הקייטנה וןעיהר רותי רובין:

 לחצאי ימים.יעו ילדים יגה

 

 ימייש לבדוק את  .שישייום רביעי עד מיום  ,מחנה פסחצא להשבט יו מני בכרטן:

  הצופים.לות בקייטנה של מדריכי הפעי

 

לבוא ולתרום לילדים במגוון  ,קול קורא לתושביםא ציבימים הקרובים  עו"ד קובי נודלמן:

 פ,תש" שנה"לללבנות מאגר הכוונה היא אומנות, סייבר, הוראה.  :תחומים

אלו משאבים יש לנו  אנו בודקים  ,יום לימודים ארוך אנחנו מתכננים לקיים

 ילה.תוך הקהב

 

 +.55במועדון מציעה לפרסם גם  שרה אדרי:

 

הולך היש להם ידע  ,נו כי למבוגרים אין מה לעשות מעש ,יבקמפיין של קוב :רוביןרותי 

לתרום מס'  יוכללאיבוד. הצורך בכוח אדם הוא אדיר, בטוחה כי כל תושב 

  תכניות ,ות, פרטנידיותיות ייחותכנ הכוונה לתכנן בו הוא טוב.שעות בתחום 
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נעזר , 15:00פעיל יום לימודים עד השעה ה ונדבמי, בקבוצות קטנות העשרה

 מופנה לכלל התושבים. קול קוראה. מתנדביםם ותבא

 

 הפדגוגית. ת החינוךועד בשיתוף ורך לצבהתאם יבנה מאגר  עו"ד קובי נודלמן:

 

 , ניתן להיעזר בה.יש לנו קבוצת גישור שרה אדרי:

 

להביא מורים נתחייב  – אנחנו ?מה מעניין אותם ,ן התלמידיםיסקר ב ייעשה בי נודלמן:קו עו"ד

תכנית  לבנייתאנשים מבחוץ מים חיצוניים ונרתום גורנה לנפ. בשכרגם 

 .תיידעת

 

 ב.גקיים מיפוי אותו ערכה אלה ש ד"ר עופר לוי:

 

 להבים בלבד. אל הורי בי"ס בעבר הפנייה נעשתהצריך לפנות לקהילה,  ד"ר אלה שגב:

 

 .בתכנית ב של סטודנטיםשילו נגר ר לנושא שהעלתה פנינהלחזואפשר  עו"ד עדי רון:

 

 ייטב. ,תות זאשמהר לעככל שנ ,ותולמכללנפנה לאוניברסיטה  עו"ד קובי נודלמן:

 

 אכלוס הצגת סקר  .2

 

משמעותית במס' התלמידים תש"פ אין עליה  "ל עולה כי בשנה רמתוך הסק פז:בתיה הר

 בביה"ס יש מס' כיתות ספח., החדשים

 

  .מישו את חדרי הספח לכיתות אםשלא ישמקווה  ביטן:רונית א

 

רואה ביום לימודים ארוך, רעיון  נוסף צריך לבדוק האם ניתן לבנות מבנה איריס חיימי:

  נהדר.

 

החינוך תוזמן לסיור, נתאם צפייה  וועדת ,יש לנו מרחבי למידה חדשניים בתיה הרפז:

  בפעילות עם תלמידים.

 

ישה . יש דרים שהיתר הבניה שלהם בדרךתושבאת  מייצגיםהנתונים אינם  נפתלי אדר:

 האינטראקצים. הרעיון נשמע נהדר. תהיה ילאס להבים לפתיחת גן ילדמפא

 מבוגרת.טובה עם האוכלוסייה ה
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 גת תכנית "מעברים" צה .3

 

 של משרד החינוך שעד היום שימשה כפיילוט  תכניתת אלה מושלמבימים  רונית אביטן:

את  מה בתי ספר. בימים אלה מסיימות היועצות המודרכות לכתובבכ

זליגה של תכנים  ישתגענה התכניות לבתי הספר.  סוף אוקטוברב כניתהת

מערכי בצרוף קשורים לחט"ב . פגשים סביב תכנים המ 10שלא היו קודם. 

מחנכות הכיתה עורכות מיפוי ומזהים תלמידים . פעילות מודרכתשיעור עם 

כהזדמנות מעברים  – "לב אל לב" .יה"סליווי של יועצת בל הזקוקים

 4 –עוד תכנית חדשה נכנסה השנה  מיות.יההצלחה תלויה בילד באופט

בנפרד: ולבנות לבנים  ניתצת ומלווה חיצויועבהנחיית המפגשי התבגרות 

עם אשל  מפגשיםימים נתרמו מתקינהנו ונים שהם במהבנושא שמעתי, 

, םוספקי תכניותנפגשות ובודקות   ות הליבה רכזי מקצועויועצות  –הנשיא 

בתחילת מאי לקראת סיום תכניות ף בנוסלשים דגש ולתת מענה. על מה 

 כיתות ו'נפגש עם מחנכות  הנשיא צוות חינוכי מגיע מאשל ,הלימודים

מה נדרש באופן של תלמידים  ( ציוות נכוןלהעברת מידע כללי. ) יש חיסיון

  ?כללי

 

 בחט"ב. םת בשיבוץ התלמידיהיו תקלובחוויה האישית שלי  ו:נעדי מרציא

 

 בחט"ב? הבקרה שלנו בשיבוץ התלמידיםהיכן  עו"ד קובי נודלמן:

 

בבי"ס להבים ובקשות השיבוץ נעשה בהתאמה מול צוות המורים  גב' בתיה הרפז:

 התלמידים.

 

שיבוץ  ,כנית "מעברים"ת שלתקופת שיא בביה"ס בעומר נמצאים באנחנו  חגית פרטוק:

 בלבד םשל חטיבת הביניי ריותבאח התלמידים

 

 אופן קבלת התלמידים בחט"ב. אתצריך לבדוק  איריס חיימי:

 

ל הנשיא את צריך לבקש מאש ,שמענו הערב על מה שבאחריות שלנואנחנו  :י רוביןתרו

לא. הימים לא קלים לילדים. התפקיד אית נפת נרהתכני התכנית שלהם.

לת מהניסיון שלי כמנהכמה רעיונות יש לי  ,מעבר חלקלוא לדאוג הו שלנ
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 בי"ס :

שני מפגשים  כיתות ו'י תלמידכיתות ז' עם תלמידי קיימתי מפגשים של  .1

 בלהבים ואחד באשל הנשיא.

 עם הצוות החינוכי באשל הנשיא. מפגש הורים .2

תכנית חלק  מ להיות גם וליכ ,תת משיגיםלתלמידים  –ימודי ל תגבור .3

 הקיץ.

 

 ם .יום פתוח להורי יתקיים הקרוב 'ום אבי  עו"ד עדי רון: 

 

לנעשה אני נחשפתי  אינם מגיעים.ההורים  תמרבי ,אחה"צ מתקייםהמפגש  עדי מרציאנו:

 הראשונה עם מחנכת הכיתה.רק באסיפת ההורים  באשל הנשיא 

 

 תגבוריותר ככל שיש  ,רתיתחבקבוצה גם ת ך קבוצת למידה נוצרים מתולעית איריס חיימי:

 ובאנגלית.בעיקר במתמטיקה , מגיעים מוכנים ומחוזקים התלמידים  ,לימודי

 

 ?הערבכאן  שהועלו מי אחראי על ביצוע הרעיונות שרה אדרי:

 

 ועהילדים יגיש היא המטרה שלנו .ביצוע הרעיונותלגוגיה תדאג וועדת פד ן:קובי נודלמ "דעו

 גית.הפדגומנהלת ביה"ס חברה בועדת . מוכנים לחט"ב

 

החניכים הבוגרים יאמצו את  . במעבר צד השבט יכול לתמוך ולעזוראבדוק כי מני בכרטן:

 כיתה ו'.ב חניך בכיתה ז' יאמץ שני ילדים ,וגרי ו'ב

 

  מהגן לכיתה א'.בעוד חודש נעסוק בנושא "מעברים   ן:רותי רובי

 

. ללא חיתוך ,ם כקהילהחדש יפתח לדיון, אני רואה את להביה ביה"ס בינוי  ן:עו"ד קובי נודלמ

 קרית חינוךהרעיון הוא הקמת קיימים. הים שטחהנוכחי יורחב על ה ביה"ס 

 בהסתמך על מבנה המתנ"ס והמרפאה הכללית. ,לכלל היישוב

 

 רואה ערך של אחדות , רעיון מדהים. י:מאיריס חיי

 

ובית ספר  ג' –פיצול לשני בתי ספר א' , וצפות שאלות רבות בנושא עדיין עולות עו"ד קובי נודלמן:

 שהועלה כאן הערב. להילחם על הרעיוןאינו מתאים ללהבים צריך  ו-ד'

 ך לתת את הדעת:הנושאים שעליהם צרי 

 הקיים. צפיפות במתחם .1
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 מול קופ"ח. שיח  .2

 .להכשרת המקום הזמנים הצפוף לוח .3

ו נחנאהאוכלוסייה, במהיר של גידול השלא נעמוד מול  תכול להיוי .4

כנן יום לת ,התהליך לקהילה מחוברתיכים להתחיל להניע את צר

 החינוך. תחום להעלאת ,ארוך םלימודי

 

 יש  יש חוקי תכנון ובניהברור לנו כי  ,המועצה מהנדסושיחה עם לאחר סיור   אדר: פתלינ

 .עם חוזקורעיון חכם ה ,אני עם ההתלהבות שלכםגם  .בנייןהקווי  ייחסלהת

 תכיתו 18 -ל  ,דונם לכיתה 0.3ור בשטחים. הצורך הוא סיש בעיה של מח

 בחישוב, מרכזית חשמל נוספתשל תגבור –ם חסמיה .ףונםד 6 -בהוא  צורךה

 .2020נוכל להיות ערוכים לשנת  לאזמנים ה לוחעל פי שלנו 

 

 כיתות.ם ולא על ם על מרחביהיום מדברי  רונית אביטן:

 

 ניתן לבנות אשכול גנים הכולל חט"צ. ,במשבצת המיועדת בשרונית י נודלמן:עו"ד קוב

 

הבנוי על פי בי"ס  ,יש לחשוב על זה ?תשתי קומו עלבי"ס  האם ניתן לבנות שרה אדרי:

 נגישות .ה יכלל

 

 צריך לבנות ,החסמיםולבדוק את  םיישומיית צריך להיו ,הדיון הוא טוב  נפתלי אדר:

 יו צריכיםהיסודות ביה"ס  בשלב הזהפני בניית הבתים. ל ,מוסדות חינוך    

 ת.ולהירא    

 

 הצעתו.לשמוע את לסייר איתו ו ניר שמואלי אתמציעה להזמין   י רובין:תרו

 

 פיקודיש קושי מול חנייה, ה יש לתכנן את ,בקשה חדשה הגשת מצריךהנושא   נפתלי אדר:

 .העורף    

 

 צריך רצון טוב וסיוע של כל הגורמים. ,על מנת לקדם את הרעיון עו"ד קובי נודלמן:

 

 נושא, צריך לבדוק את הים קודמותהועלה כבר בשנ קריית חינוך של יוןרעה  י רובין:רות

   מול משרד החינוך.    
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 רשמה בתיה הרפז  

 

 

 

 


