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 2019 רץבמ 05                                                                                               

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

 

 

 

 

ועדת חינוך פרוט  יסודיה וביה"ס ךגיל הרהוקול ישיבת 

 2019/4/1מיום  2019במניין לשנת  3-ה 

  משתתפים:

נודלמן     גל הרך ויסודי יו"ר וועדת חינוך  -   עו"ד קובי 

 גב' שרה אדרי :חברים

 רינגגב' שרית או  

 אלרוםת גב' אסנ  

  איריס חיימי' גב  

  ר עופר לוי"ד  

 ' רותי רוביןגב  

  ד"ר אלה שגב  

יובל    ה הועד חברי -    בשגי מר 

        

 רטוקפ תגב' חגי  :חסרים

 גב' אטל אלנבוגן   

 גב' עדי מרציאנו   

    

      

                     

 מועצהמנהל לשכת ראש ה -   לי אדרנפתמר  :מוזמנים

 חינוךקת מנהלת מחל -   רפזגב' בתיה ה  

 מנהלת ביה"ס -   ת אביטןרוניגב'   

 יו"ר ועד הורים בי"ס להבים -    עו"ד עדי רון  
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' –קייטנת פסח לתלמידי ד'   ו

 

 ילדים.  31להיום ון נכ ו' – קייטנת ד'ל את הרישום חתנופת :בי נודלמןקו עו"ד

  .כנית יכול להאיץ את הרישוםפרסום של התו

  

 א.חיבור המחנכים לנושיווך וצריך ת :חיימיגב' איריס 

אף אחד לא  .איםאינם ב ,תהבכיהבנים  רובהבנתי כי  ,משיחה עם בני 

 סביר מה יהיה.האסף אותם ו

 

 ליך.האת הת ולהאיץ לכיתות סלהיכנבעד  :עדי רוןעו"ד 

 

ל להיות , יכוגישים גדולים לקייטנהמר ו' –ד'   כיתותהילדים ב :מר דודו הררי

 .שצריך לשנות את השם

 

 בר עם רונן. אפשר לדעל הפעילותם יכנסו לספר כימדריהשי אולי כדא עדי רון: "דעו

 את הנושא. םשיקד

 

 פעילות הקיץ.  לעהשלכות  לקייטנת פסחיש  :בי נודלמןקו עו"ד

 

 צריך בכל דרך להפיץ את הנושא. :אדרי שרהגב' 

 

  א.מול ביה"ס בנוש אטפל :עו"ד עדי רון

 

 : קיץ וצישיפ

 

להכין תכנית צריך , ₪ 400,000 של יש תקציב מכובד, בביה"ס ערכנו סיור :בי נודלמןוק עו"ד

 דוף.עת ולעשות

 

 ירוד. של ביה"ס מצב התחזוקה :רוביןרותי גב' 

 

יכין תוכנית תלת ודריכל יגיע א נו כי, קבעשימהר נה"ס הכיביהמנהלת  :בי נודלמןקו עו"ד

 שנתית.

 

 ל רועי רמון.אפשר להיעזר בו. אני אפנה א ,סה"בבי רההוו תושב, רועי רמון :י רוןדעעו"ד 
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 .טעון שיפורט שמעתי מהצוות שגם הריהו :הררי דודומר 

 

 

מצריכים שיפוץ  טריהווה וילונות, מזגניםים, יחשטה, הריצוף, לוחות :רוביןרותי גב' 

ת לימוד לסביבוצועית עין מק צריך – שנו מהמנהלת תעדוףביקוחידוש. 

 חדשניות.

 

 רד.הריצוף בחצר ביה"ס מתוקצב בנפ :בי נודלמןקו עו"ד

 

 ?סטים בצביעהמדוע אי אפשר לשלב תיכוני :אדרי הרש' גב

 

 .קיץשבוע עבודה בב את התלמידיםאפשר לשלב  עו"ד עדי רון:

 

 יסטים בשיפוצים.תיכונ גם נשלב עו"ד קובי נודלמן:

 

בל עדי ויו .ת עבודהשעולתת שצריכים לילדים  עבודה ותשעלרכז  ניתן שגיב: יובלמר 

 ים לקחת אחריות.יכול

 

, לפי החוקסיק בשכר צריך להע ,ות עם מובילהיריכה לץ צבקיעבודת ילדים  :אלה אטיאסומנ גב'

  .התועלת גדולה

 

  .מנהלת ונציגי הוריםה יחד עםה במועצה "ס מתעדף, השיקול יהיביה :בי נודלמןקו עו"ד

 

 "ס:יחת ביהפתשעות 

 

וקר חשבנו בב ת ביה"סבעקבות הלחץ בחניי, 07:15הגנים נפתחים בשעה  :בי נודלמןקו עו"ד

 ביה"ס. שערי להקדים את שעת פתיחת

 

 .07:50ב  רק מתחילק וסע העומס בנש :ד"ר עופר לוי

 

 .08:10שעה במודים יום הליאת  להתחילמציעה  :גב' איריס חיימי

 

 ים לביה"ס.יעמגה הרבה תלמידיםאין  – 07:30 שעהב :גב' מנואלה אטיאס
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 .ד החינוךישור משרבארק הלימודים  שעת תזוזתשר להציע את אפ :גב' איריס חיימי

 

 ?כדי לבדוק מהו הצורך אני אעלה את הנושאים בועד הורים גב' עדי רון:

 

 

 – אפריללסוף הועדה נקבעה  לניהול ביה"ס ניגשו מעל חמישה מועמדים :עו"ד קובי נודלמן

 .הועדהמועצה מוזמן לראש 

 

 

 "ל תש"פ:בשנה רוךיום לימודים אתכנית 

 

? יומיים א אותפעל התכנית בהיקף מל נה הראשונהבש אםהלהחליט צריך  :עו"ד קובי נודלמן

 בחור נושאים ולהציע מנעד רחב. ל תר על הסקרלו? נספטבאיזה קו

 בול  ורסל, פלורכד גל,כדור - ספורטבריקוד, מוסיקה,  ציור, –אומנות ב

 כנית.ן את התולתכנו עבודה לקבוצות צלפלהתצריך  

 .ח אדם? יש צורך בגיוס כבנותהתו ןנשמע מה מודל  ובל הכיןי 

 

 מתי יופעל התל"ן? עדי פרץ:גב' 

 

 ן יופעל במהלך יום הלימודים."התל :עו"ד עדי רון

 

של שעתיים תוספת ב םיימודהל יוםננסה להאריך את סל השעות, נבדוק את  :עו"ד קובי נודלמן

 ום.יב

  .כל יוםבשעתיים  ,עניין שהוא בוחרלילד תחום לתת  – הרעיון 

 .16:30 בשעה ים לימודהם יושעת סיום 

 הפסקת צהריים. 14:15עד  13:30סדר יום: 

 .ילדים 18קבוצות של ב .תחומי עניין 16:30עד  14:15

    

 .16:30 – 08:00 בין השעות בביה"ס יהיהתלמיד ההרעיון הוא כי    :מר יובל שגיב

 

 ששיעורי הבית יהיו בית ספריתת דיניומלקבוע  ,ביתהשיעורי לבחון את נושא  :חיימי איריסגב' 

 שעות אופק כי ל ן לנצנית ?תשכבתי? תדו גילאיהאם הפעילות  .םותיימשמע    

 .סיהיו בביה"הילדים 

 

 מחול,למקהלה,  יום הלימודים נשארים בסיוםה יש ילדים בכל השכבות   :עו"ד עדי רון
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 ..כדורגל ועוד    

 

 ות.משכבות אחר שו עם ילדיםיפג ילדים, סחר בביה"הרעיון לייצר שיח א           :עו"ד קובי נודלמן

 

 ., אומנותשורתתק צילום, –תחומים  ס'מחשוב לקחת כמה  :גב' איריס חיימי

 

 .ל שלושה נושאיםבכל אשכו . רבים תחומיםפרס על שונה לא נתבשנה הרא :עו"ד קובי נודלמן

 כיצד זה עובד. שנבחןכדי    

 

 .ילו את התחומיםהיה על פי האנשים שיובתההצלחה  :אטיאס מנואלהגב' 

 

 לנהל את התכנית? "סתן להציע למנהלת ביההאם ני :"ד קובי נודלמןעו

 

העסיק מורה ת. ניתן לנוספו מאשר למנהלת לעבוד משרה החינוך אינ שרדמ :רוביןרותי גב' 

 .בתגמולנית סג או

 

? אנחנו בונים כאן לכולםחובה ציה ? או כאופ את התכנית מציגיםהאם  שגיב: יובלמר 

 .אקטיבי תחייב להיו תהליךהה זוהי התמונה. קהיל

 

 .תהיה היענות ,היה אטרקטיביזה י אם :תי רוביןרוגב' 

 

  ה ובתפיסה חינוכית.כאמירא בוב, צריך שזה יאי אפשר לחיי :עו"ד עדי רון

 

איפשר בחירה. קבלנו ילדים א לחובה הקיבוץ  ההייתהתכנית אצלנו בחצרים  :ןרובירותי ב' ג

תה לבחירה והיי ה נתונההתכנית הייתבהתנייה להשתתפות לתכנית. אח"כ 

  משתתפים. 68%ירידה ל

 

 םולצמוח איתאמיתי צורך  יש להוריםכי  ,ג' –א'  תלמידי להצליח עם צריך :גב' מנואלה אטיאס

 חה.י ההצלדתוך כ

 

של תפיסה ברונים השתפר. . השנה מצב הצהנית כצהרוןהתוכאת אסור לתייג  :עו"ד עדי רון

 , צהרון הוא לצעירים בלבד.ו -תלמידי ד' 

 

 

 ת.רשותכנית ככולם. מד' ומעלה עד ג' חובה ל ,שתי תוכניותייצר צריך ל :אטיאס מנואלהגב' 
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 .הרוןרון עם הצמחייב סינכ ,ומייםיוט של פיילל אם מחליטים ע  :ןעו"ד עדי רו

 

 בכל השבוע. ,ל בשנה הראשונה בכל השכבותי התכנית תפעחובה כלדעתי,   :מר יובל שגיב

 

עם  מתנ"סה גיחו ם עםבשבוע מלא צריך לחשוב על איגום משאבי :חיימי איריסגב' 

 ר.במרחק קצגיע לחוג יה להבעאין  ,ןיישוב קטלהבים . רבטוריוןקונסה

 

 מהתכנית. ס חייב להיות חלקהמתנ"  רובין: יתרו' גב

 

, תמוסיף מורכבוהנושא ם רבים. מסלולי של מבחרעם  להיות זהיריםצריך  :ד"ר עופר לוי

 .בקבוצה םהילדיקבוצות מס' את ויכול להגדיל 

 

 חוגים שלושה אשכול בכל .שנבחר תחום אחר של הנושאיפעל בכל יום  עו"ד קובי נודלמן:

 

  ם מה לבחור.בחור? לא תמיד בכיתה ג' יודעיילד חייב ל מהל  :שגב אלהד"ר 

 

 ג שני אנחנו נבחרחוג אחד לבחירה, חו שרות של שילוב שתי מגמותן אפנבח :עו"ד קובי נודלמן

 עבור הילד.    

 

 ג'.-כיתות א' בבמיוחד  ילד יבחר על פי מה שנחליט בשבילו  :שגב אלהד"ר 

 

 הבחירה אךמורכבת  קיימת, שילד בוחראה כי כרנבמחקרים  –יול"א  :שגיב יובלמר 

 .םאישל נוש מגוון. צריך על הילד לחיובמשפיעה 

 

 לאחר שנה ניתן לשנות. ,פיילוט לשנה התכנית היא :עו"ד קובי נודלמן

 

 חוג בחרמבחר חוגים והילד  היההלימודים אחרי סיום שעת  , כשהיינו בחול  :שגב ד"ר אלה

 ך.כול להיות כי זה לאשכאן לי ר לה. ברושהוא רוצה ללא הגב   

 

ם ולימסל 4כבה קבענו לכל שימים, לושה התכנית פעלה ש ,תאצלנו במערכ :רובין תירוגב' 

 ממסלול למסלול. רוהילדים עב

 

 תמקצעות?הבחירה או הה יותר מה חשוב, נשאלת השאלה חיימי: איריסגב' 
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 ם.וך החוגימוח מתולצ ד להתפתחלתת ליל הוא יוןהרע :עו"ד קובי נודלמן

   

 תוך כדי תנועה. את התועלת קיום התכנית, נבחןכרגע המטרה  :שגיב יובלמר 

 

 .תוך כדי ווטנכת ולצריך לנהל את המער :עו"ד קובי נודלמן

  

 לשלול לקחת ולהתאיםלא  – תוונות, יזמ, עיתוך' החיניש פרויקטים במימון מ :שרה אדריגב' 

 .ותם לתכניתא

 

 ובדה.את התכנית כע, יקבל המנהל שיבחר  :רותי רוביןגב' 

   

 .יה אליויחמט המחכה לפניש מדריך לש  :ה אדרישר

  

, וליםמסל 3 –. לנווט ל  המדריכיםת מסלולים ולבחור אעל הריך להחליט צ :ןעו"ד קובי נודלמ

 ל.וסלמ יבחרילד 

 

 ולים בישיבה הבאה?את המסלונבחר  נומצא ליםלומסאילו  להציגאי אולי כד :גיבש יובלמר 

 

 לסגור  ישבביה"ס תל"ן את תכנית ה .חילת אפריל, צריך להזדרזאנחנו בת  :עו"ד עדי רון

 ת ועד הוריםבמחר יש לנו ישי ?ריך לדעת מה תהיה התכניתצ לכן ,במאי

 חובה לאשר את תכנית התל"ן.במאי 

  

 ל"ן לחודש יוני.מציע להמתין עם אישור הת  :שגיבמר יובל 

   

 האם יופעלו צהרייםתקיימים במחוגים  אילו ,מול המתנ"סצריך לבדוק  :ד עדי רוןעו"

 ?או לאן כצהרונים 

 

 הצהרונים יפעלו רק בגנים. :עו"ד קובי נודלמן

 

 דות והכשרה., אולי כדאי לחשוב ולתקצב הצטיילות משתנה בהתאם לציודהע  :לוי עופרד"ר 

   

קום במ של יום לימודים ארוךכנית ו את התויפהורים יעדהש ,כול להיותי :עו"ד עדי רון

 "ס.תנמ

 

 אנחנו נתחיל להתכנס על מנת להכין לדיון טיוטת תכנית הכוללת תכנים :ובי נודלמןעו"ד ק
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 לאישור סופי. ותקציב, התכנית תוצג לראש המועצה    

 

 

 

 רשמה בתיה הרפז  

 

 

 


