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 היכרות - 1לסעיף 

 

  יישובית העל יסודית.ועדת החינוך הם בוהנוכחי את תמברכ :עזאלי היברור

 נשמע תנו ואנחנוים שישמע אונציג תלמיד ,בוועדה אתנוף משתת

  אותו.

 . וביתאינטראקציה חישתהיה מאחלת 

 נושאי הוועדה להיום:

 רות.סבב היכ .1

 אסוף.ו לנחשהצל מה –הצגת המצב הקיים  .2

 שך.ת ובהמחיכוה הנבשנ ,דים ומטרות הוועדהעבי יוחות לגר מעוסי .3

בשנת עוד  ולהיטיבשות פיק לעמקווה שנס, שבוע נילפ הלוועדנבחרנו 

  הלימודים הנוכחית.

 .כבת מאנשים מקצועיים ומיומניםמורועדה ה

תחום  את ,דם ולהצעידמקווה לק להודות לכולכם ויחד אתכםברצוני 

 .יב' –ז'  תלמידי למאלי י פורורמאלי והבלתפההחינוך 

 

 י.התחום הבלתי פורמאל ל אתינים מובש 4מזה  ,נוערהיחידת  מ.    עידן שביט:

 

 מס'ת ההורים יל בהנהג, פעשנה שנייהזו אשל הנשיא" ב" םהורית הנהגיו"ר   שחר: אייל

 . ביה"ס עםמלא שיתוף פעולה ויש קשר  הוריםהלהנהגת  .שנים   

 גם ילהה ופעצריכה להיות שותפ ועצה, המביחד יותה תכנמקדמים הרב ונאנח  

 ת.המוצעו כלכלית בתכניות   

 מאחל לשיתוף פעולה של ,קשובו בטוהוא צוות  הנשיאלה באשל צוות ההנה

 יה"ס צרף נציג מבלדעתי יש ל עם הנהגת ההורים באשל הנשיא. ההוועד

 לוועדה.

 

 מביה"ס. יגצנבפעם הבאה יצטרף   ברוריה אליעז:

 

 ועדיבכל  עילופ שניםה לאורך יילדיאת  המלוו, סגן יו"ר וועד ההורים שטכמן:דור אביג

חלק מהן מחייבות  ,לביה"ס, אייל מביא רעיונות אייל לדברי תחברמ. וריםהה

  .ולהובילכדי לקדם  ,תמיכה

על  מברךהיא ההצלחה של היישוב. הנשיא ל אשמאמין שההצלחה של 

 וח.ר כייש, בוועדה וערנג נציהשתתפות 
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ל העוך חינהתחום באה מ .הנשיא לשאס י"בבדי וסבתא לתלמידים ביסו אסנת אלרום:

, "השמיים הם הגבול":  שלי האני מאמין. ורעזלו םלקד המקוו יסודי,

 ."אינו קיים הבלתי אפשרי"

 

 .ישית מתחברת לדברי אסנתנת אכמאמ  אטל אלינבוגן:

  בתי יליווית ,ה במכון ברנקו וייסמדריכוסודי, וך היצמחתי מהחינ ,תאני סופר              

נוך. יחפרס קבלת ל "סהבי תיה אברור םעהובלתי חדים וכמנחה מיוספר 

  מה הוא אוהב בביה"ס ? ים:התלמיד ס שאלה את אחדועדת הפרו

קשר אישי עם הילדים  , שליטו המוזה  "אני מגיע מאושר לביה"ס": תשובתו

בתחום הקשר האישי  ,רוצה לתרום ,וחהתלת פשל דור מצב צילואני רוצה 

 ג.וצינוהקא

 

 אמא  ,ערדבתיכון בית חינוכיועצת וכה כמור עובדת יה בלהביםשנ שנהתושבת   :ריסר תמ

 תאר,  שאייל  מהת א מרגישה איני .ובביה"ס להבים ילדים באשל הנשיאל

 דיווח. שאייל את מהשהילדים שלי יחוו רוצה מאוד 

 

ית זוחית מטפרנ, רני בב"ש ביה"ס הטכפדגוגית של  זתרכו לסגנית מנה :ינסמדר הלב

. לדיי גדלו כאןהכשרת מורים. יתי בעסק יברבע .סודיי - את השפה בעללהור

בביה"ס. לילדים  םוקריטייחשובים  מר כאן, הדבריםמתחברת למה שנא

 ןתאיך ני לחשוב  צריך .מהיר, תפקידנו לסייע למערכתשתנה בקצב לם מוהע

 .םלחיי ותםא םכיצד מכיניו, לדים כישורי חיים מותאמיםפק לייר ולסלהכש

למיטב  ?"סקמים בשמחה לביההאם הם  ?לדים טוביל האם, חשוב לבדוק

 .ייםלימוד הישגיםנוספים מלבד  ל היבטיםעדגש  שמים ,הנשיא שלאבידיעתי 

 ,רגתלא ,ק מה ניתן להוסיףשונה מבעבר. צריך לבדו פורמליתחום הבלתי ה

 לעתיד. יםחרים ומלאאיים ם לחלקדו

 

 בשיתוף ההורים, גם תגרי של הנהג חזון בית ספנו להציצמל עו עחנקהשנה ל  :אייל שחר

  .חדשהו התלמידים והצוות ולבנות מש    

 

 בבניית החזון.יה שותפה הוועדה תהרצוי ש  ליעז:ברוריה א

 

 הנעשמה ק , כדאי לבדותויות אחראוכלוסמבאשל הנשיא יש תלמידים   אייל שחר:

 . בסביבתנו חינוךות עדוולר בלהתח? אחרותברשויות ? בפנימייה   

 מגמות.מגוון השל  דשותס יש התח"הבבי
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  ה.ועדה הצלחה בהובלת לה ומאחל הניסיון ו האנרגיה לע ברוריהמברך את   עופר לוי:ד"ר 

  .של הועדה  הרכב המקצועי והמגווןה עלמברך 

 ר שלישי, בעל תואבביה"ס היסודים ד הוריבווע הייתי נציג ה,צאני חבר מוע

 . יישומיתקה תמטימב

  .ילד אף  פסכדי לא לפס ,שות הכללע ךצרי כי גישחשוב לי להד

 הנשיאבבי"ס אשל   יוצג הנושא, נצבתכנית פיי צ'אלכמו כן אני משמש יועץ 

 שיבות שלנו.הי באחת

 

 

 

 

 ויעדיםמטרות  – 2לסעיף 

 

 מנהלת,רה, מו: במגוון תפקידים חיילתתי מורה מאז היוינוך עוסקת בח  :וריה אליעזבר

 חה להיות אתכם.מש. ומפקחת יכהמדר, מרצה בקורסי מנהלים    

 

 ?את הממשקים בין המועצה לביה"ס כיו"ר הוועדה את רואה צדכי ר שטכמן:אביגדו

 

  .ייטב ,בשפה אחת ונשתמש תר מתואמיםככל שנהיה יו  עז:ה אליברורי

 .יתוכחייבים להיות שותפים לעשייה החינ ,תועימקצ החנו וועדנא

 עם יד עללהיות , םדיי הילורכלצ המותאמת האג'נד צריכים לגבש אנחנו

אנו  אותם ,העיקרהם  לדיםת עבודתנו כשהיובוה, לעשלחלום ג הדופק,

, תקציבים. המועצה צריכה להיות תומכת, מספקת םמקדמים ועושים למענ

כבר התעקשנו אנשי  .תקציביםידות עם המד בצלעבויך רצ. אתנוחולמת 

  .₪ 200,000 –ב ציב החינוך תק להגדיל את, יעות השונותסהוך מניהח

 . תקציבאת ה 30% –ב , להגדיל במהלך הקדנציהיש כוונה 

 ל נכון ויעיל.על מנת לפעו תוסיפו לנו מה עוד חסר ,הוריםה שאתם כאני בטוח

 

 . הנוערג את צות ליימנזדתודה על הה  ס:נדב מרקו

   .על שכבה ט' בצופיםאי אחר ר,ר מועצת נועיו" ,נולדתי בלהבים

 דמוקרטית של נציגים. רהבחי אין "סדים בביהת תלמיבמועצ

 

 בית ספרית?ההתלמידים  ם במועצתער שהצת נומועיש חברי   ני:לבה סמדר
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  .ביה"ס לבין מועצת הנוער דין מועצת תלמייאין קשר ב  וס:נדב מרק

 .ביישוב קורהמה שמ להם שאכפתבני נוער ים מגיע ם אליהבחרת בלהביהנ

דיים ם לימורגשנו פערילה ה, בתחיהיה קל– ט"בלח םמעבר מבי"ס להביה

ההתאקלמות  .יםקומות אחרלעומת ילדים ממ, להבים ת ילדילטובתיים וחבר

. ות החינוכי הוא אותו צוותמפני שהצוקלה הייתה עד יב' ז' מכיתהיה"ס בב

אחר כך נוצרים , מושביםהו קיבוציםהאקציה עם בני אינטר בתחילה אין

 .וקשרים חברויות

 

  בחירה?מקצועות  לגביקיבלתם מענה האם    רוריה אליעז:ב

 

 .חוג בחירתאפשרות לאין  ,בשנה האחרונה. יותר ה גדולהבעבר הייתה בחיר  נדב מרקוס:

 ם להםשחסרי תלמידיםת. מגמורחב של מגוון  קייםכון בתי. לדעתי חבל    

 בבי"ס אחר. הגבירוכמו מוסיקה  האומנות םבתחו ב"בחט להגברה מקצועות

מדעי  יבר, פיסיקה,, סיאומנות, ג"ג, עיצוב רת,תקשו :כולל מגמותה מגוון

 רחבמאפשר מ בביה"ס ורמליבלתי פה תחוםה ביולוגיה, מחשב, כימיה,

בשבט הצופים וחלק  בלהבים הם הנוער מבני 45% –יב'.שכבה ל פעילות

 .ובמדצים במועצת הנוער

 

 מה היית רוצה לשנות?נדב,   וגן:ינבאטל אל

 

 וצאים מהיישוביבני הנוער  .וב לכל השכבותקומות בילוי ביישמיש מחסור ב  מרקוס:נדב 

 .עד כיתה ט רק תלמידים מגיעיםלמועדון הנוער . לבילוי    

 

 , מרכז תחום הוראה בהנדסת  ,להנדסת חשמל הפקולטהז מרכ   :פ' מור פרץופר

 חשוב להכשירי כ ,מאמיןאני  .דעחר מנוער שושל נית את התכרכז מ ל,שמח

 שיותר תלמידים של כמההצלחה ללהביא  ,עייםמקצו היותלמידים לאת הת

 אקדמיים.לכניסה ללימודים הכנה  ,לשים דגש על ,יםמוביל צועותלמק

 .בכל התחומים שלנוילדים את הלפעול ולקדם  ,היאשלנו התרומה 

 

 . פשרת אי אאת הילדו ,להשלים הבגרות אפשר את כי  ,היאה שלי הגיש  אייל שחר:

זאת יש רצון עם  יחדחקלאי,  ישבותהתייבי"ס  הוא ,הנשיא לאשבי"ס 
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 עם אפשרות תועתידי מותשהן מג ,טכנולוגיות ותרים למגממצד ההו ושאיפה

 י"ג י"ד.  לכיתות

 

 

 

 

 הועברו שבועמהלך הב .דיםיללהורים ול קשובהאני  ,כתושבת ,ראשית  ברוריה אליעז:

 .י ביה"סאת נתונגם  קיבלנו תלונות.מס' אליי     

 דותיחי 10ת נושא אהיטב  צריך ללמודש ,הערה ראשונה הבולטת לעין היא

  ם נהוגה במערכת., כתוספת שכיוי איש מקצועע" במתמטיקה

 באנגלים מעודד מאוד.המצב  – ונוספת לגבי הנתונים שהתקבל ההער

 לצמצם את כמותועלינו לשאוף אך  ,ועהנה גראי יקהבמתמטתמונת המצב 

  .דותיחי 3 -ב הנמצאים ילדיםה    

 לשאוף להרים ,את הטוב ביותר הילדים צריכים לקבל .השמיים הם הגבול

י חלומות כו למתח"ות , לדעתי, צריך להיהמוטו לתלמידים גבוה מאוד.

 התגשם .קידנו לאפשר לחלומות למתגשמים". תפ

 

 ילדים  מהלבדוק כ כה להיעשות בשטח,צרי שהוצגו הנתונים של הבדיקה  תמר ריס:

 ים?בשיעורים פרטי

   

 למיטב ידיעתי, כמעט כולם.  ס:נדב מרקו

 

  .לתגבור התלמידים מפנה משאבים לנושאים שונים ולאביה"ס   תמר ריס:

  .לתגבורו ,למשאביםדאוג ך לצרי

 

 ה.קימגמת פיסי לגב קשת נתונים מב  אסנת אלרום:

 

 מתמטיקהיח'  5רק  . אלאפיסיקהיח'  5מחייב  אינו, הסכ"ם להנדסהכיום,   ץ:ר' מור פרופ

 מותי(.כה לקחב) ופסיכומטרי וציון גבוה     

 

 ,'בי כיתהי' לכיתה מד במס' יחידות הלימו ים בולטת מגמת ירידה ונתמהנ  ד"ר עופר לוי:

 לה מדוע?לת השאנשא    

 

 :בנושאדיון רחב בביה"ס ראות צה להייתי רו ,ה נוספיםפדגוגי לענייני  אליעז:ריה ברו

צריך להתקדם  ,ולמידה שתכין את התלמידים לעתיד מקצועות חידושים של
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שייך לתחום ה ,ביה"ס הוא חקלאיבבסיסו  .21 –ה  מאהאתגרי הל

 אשרשות להתחד ןניסיוה העוש ,נהרת ישעם מסו , ביה"ס הואההתיישבותי

 .מספיק ואינ

 בי"ס לתפארת.ל הפךותיישבות שצמח מהה ים כפר נועריקקוה ת חבפת

 עליונה לומדים וטרינריה עם הרחבהחטיבה  בתחילתתלמידים בחט"ב ו

 האת מ כיצד ניתן לשלב אנחנו נבדוק אקדמיות. יחידות , הכוללתהלביולוגי

 ,ללחוה פההתעו נושאס את בביה" יתן לשלבנ .בסביבה הקרובה לנו שנמצא

ר עם רעיונות לחזו ,מכם מבקשתאני  לקרן רמון.חיבור בועות צקמ שלבלניתן 

 .21 –המשך המאה ה , לקראת הילדים שלנואת  המקדמים

 

 מפעלים בסביבהעם  ,מתקדמותדות חקר עבועובדים על  בביה"סהתלמידים  מן:אביגדור שטכ

 אולם צריך ,יהומתן עם מגמת וטרינרשא במנמצא  ידוע כי ביה"ס. כי"לכמו 

 מתאימות.הקעות שהאת ה

 

 על , הנשיא" נמצא במשא ומתן עם ביה"ס הוטרינרי בבית דגן פר "אשלבית ס  ז:בתיה הרפ

  הוביולוגילאות בשילוב לימודי חק וח מגמת וטרינריהמנת לקדם ולפת    

 .בשנה"ל תשפ"א

 

 מאלי.ורך הבלתי פוא החיני ולא אגע כרגע בנושלאמין שאני אציג את האני מ  עידן שביט:

כרגע יותר הוא  ואנגלית. מה שרלוונטי מתמטיקה חמש יחידות, על  יש דגש

כולל  ,ךסמך של המדען הראשי במשרד החינו. המ21-ה הנושא כישורי המא

 –שורי המאה ה לבניית תכנית המשלבת למידה ופיתוח כיורמטים מחוונים ופ

בשטח. תחום החינוך  ינם באים לידי ביטויאלה א ראותהוצערי, ל .21

 ומקיים בתוכו גם את כישורי המאה  התמקצעות לי עובר תהליך שלאמהפור

 תקוגניטיביכמו חשיבה יצירתית, פתרון בעיות, עבודת צוות, חשיבה  21 – ה

 ועוד.

להתמקד בקידום  :חדשיםצריכה לשלב מקצועות  ,מערכת החינוך היום

 שנות.בתכניות הלימוד היתרונות ולהשקיע פחות להם פ מצאא נאים שלהנוש

 

 

 כישורים פיתוח  לבין , מתמטיקהאו  באנגלית הישגים בין קידום סתירהאין   :אליעז ברוריה

 חברתיים. 

 יש לתת מענהאיזה חושב, וו יצירתי, ביקורתי מפתחים ילדחשוב איך ל נמשיך

 כנן כיצד אנו  נענים לאתגרילת  יאבוודהיעד שלנו הוא  .פורמלי הבלתילתחום 

 .נוךכת החיבמער 21 –המאה ה 
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קרועות,  חגורות, יםכלכמלו אוטובוסיםעל  הורים ימפדווח  – הסעותנושא  

 .חגורות לחגורדים ליאת הלחנך  יךצר. אפוןנהגים העסוקים בפל

 

 יש אוטובוסים עם שמשות שבורות.  נדב מרקוס:

 

 ף.על הנעשה באופן שוט ח ולבקריך לפקרכז ההסעות צר שטכמן:ביגדור א

 

 

 ל דחוף במצבלטיפו ,המועצה לראש דיימי באופן נהפההורים תגת הדה והנהוע  :ברוריה אליעז

 מרוצים וכמה כמה נבדוקציה קדנוך כדי ת. סכנים את ילדנוהאוטובוסים המ    

 ?סיבות? וכיצד ניתן לשפר את המצבהמהן  ?לא    

 .חט"ב וחט"ע ,ת ספר ביישובבייית את הנושא של בנ יש ללמוד

נמצאים ר הבבתי הספ נבקר ,עומר ומיתר שלחינוך המחלקת עם  ניפגש

על ו על היחס האדיב ,חלקת החינוךר תודה למלומצה רו .בסביבה שלנו

 .ובקשה פנייה ול בכלהירות הטיפמ

  

 

 

 זרשמה: בתיה הרפ 

 

 

 

 


