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ס בבי" מורה הייתה בעברה ,איריס אורחדשה ס יש לנו מנהלת בי" :גב' רותי רובין

, ששם שימשה כסגנית מנהלת בי"ס ניצני הנגבמ מגיעה אלינולהבים, 

. איריס נכנסת לבי"ס קיים, שנה אחת הייתה מנהלת ממלאת מקום

בימים אלה . התלמידים וההוריםאת צריכה להכיר את הצוות, 

. איריס באה עם רצון יפה בינה לבין מנהלת היוצאתפחימת מתקי

. יתן יהיה לקדם את ביה"סנה כי מאמינאני  .לקדם את ביה"ס

החינוכית  נזמין אותה להציג את התפיסה "לשנה פתיחתלקראת 

צמיחה , מקווה שנאפשר לה מס' פעמים קובי נפגש איתה ,השל

 .משמעותית

 

מחר. שולחים לה  גם איתה מים ואפגשפע מס' עם איריס אני נפגשתי עו"ד עדי רון:

 וק גדול.ה וחיבהצלחכאן מ

 

להיות אוזן קשבת  הוא כולנו מאחלים לה בהצלחה, התפקיד שלה חיימי:גב' איריס 

 פרית.את מערכת החינוך הבית ס לעזור לקדם

 

בהם היא תצטרך  בכל הנושאיםך מונתאנחנו נפגוש אותה בועדה  גב' רותי רובין:

בעזרת  תחדשו להצמיח מנהלותהיא  דת המשרמדיניו. עזרה

 דשות.קאוצ'רים. מה שבאמת עוזר למנהלות ח

הוצגה במועצה  התכנית ית לפרטי פרטים,כנהת על עבדנו – יול"א 

 .בפני ראש המועצה והגזברות

 – תקציבית. בעיה 2וראש מועצה חדשים מנהלת . 1 –בעיות  2עלו  

צא מודל אותו ניתן נמ לא ?התקציב המוצע אכן נכון ומתאיםהאם 

ים. בנתפס כקיבוץ ואינו דומה ללהלראות מלבד חצרים, חצרים 

 קובי נפגש עם איריס. הוקפאה התכנית ,ראש המועצה כרגעבהחלטת 

אחת או  , הציג את התכנית ועלה רעיון לפיילוט בשכבת גילאור

 .הערב בועדה ן על כך. קובי ביקש שננהל דיושתיים 

 

ן , יש לנו משאבים רבים, ביית חינוךליצור קרי ,עתי הרעיון מדהיםדל :גב' איריס חיימי

 ב, אניש. יכיןילד יפגש עם חברים, הה , ע לא קורה הרבבשתיים לאר

אנשים חדשים נכנסים  התכנית, שני השהייתיכולה להבין את 

 .ו' –מא' לדעתי התכנית צריכה להיות לתפקיד. אם עושים, 
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ללמוד מכך,  ,לפני יציאה לתכנית גדולה ,לדעתי טוב להתחיל בפיילוט :אדריגב' שרה 

 ., ד, ה' ללמוד מכך ואח"כ לצאת לדרךג'שכבות כדאי להתחיל ב

 

הייה, אנחנו בסוף מצב מחייב השאולם ה ,התכנית נהדרת מצד אחד עו"ד עדי רון:

 אנחנו באיחור.התכנית ם וליישו תצוו סויולי , לגי

 

 אותםיגייסו יישוב מתנדבים המחכים שיש ב :אדרישרה גב' 

  

שמילאו את  מתנדביםהעם  מודיםמרכז לי לקייםן נית – מרכז למידה גב' רותי רובין:

 חוגים. ומנחיםבמדריך בים חיי . הקוראטופס הקול 

 

ניתן להחליט לתת מענה  ,וליבאמצע יפיילוט, אנחנו ב להתחילכדאי  :עו"ד עדי רון

 יומרניבספטמבר או אחרי החגים שנה,  כפיילוט לחצי ,מאמצע השנה

 .מידיי

 

 יל.שמומלץ להתחגם אני חושבת  :ביןרוגב' רותי 

 

תכנית, לתחילת הכל הזמן טענתי כי צריך לקבוע תאריכים  אני אדרי:גב' שרה 

 .לכל השכבותה התכנית טוב

 

 לבנות צוות שיובילצריך  נהיה בשנה הבאה באותו המצב, כדי שלא גב' אטל אלנבוגן:

 לב הראשון.לש פיילוט הוא נכון ,את התכנית

 

 .2020 צההמוע ב בתקציבוקצהתכנית תת גב' רותי רובין:

 

 אימים.מת עאני אוכל להפנות אנשי מקצו :חיימיגב' איריס 

 

שר של המועצה ועל הקהמועצה  על המצב הכספי שלאני יכול להעיד  :ד"ר עופר לוי

תוך כדי בדיקה  ,לתכנית ראיתי כי נעשה ניסיון לתת צ'אנס למתנ"ס

גם לדעתי כדאי לערוך פיילוט בצורה  .וזהירות על מנת שיצליח

יוביל פיילוט ש ד' –פיילוט לכיתות ג' ל, לבחון תאריך ריאלי יתמיטב

תגרים אומנהלת חדשה  ישמשמעותי ,הוא  יםגיוס האנש .להצלחה

ב על תיאום עם צריך לחשוד. תלמוף שתכנס עדי .ה"סבבירבים 

נ"ס תלא כל חוגי המ ,כדאי ליצור שותפות ,ס, כיום יש מתיחותהמתנ"

 יבה יצירתית של איגום המשאבים.שות לחהזדמנהם טובים, יש פה 
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 ש לנו הזדמנות להשפיע.לשמחתנו אנחנו בהנהלת המתנ"ס וי גב' רותי רובין:

 

 

 

מחוץ ר לחפש מאשפה צריך לגייס את ההון האנושי הקיים לדעתי  ון:עו"ד עדי ר

 .להביםל

 

 , צריך שהתכנית תהיה הטופ שבטופ.ה' –פיילוט לכיתות ד' בעד  אלרום:גב' אסנת 

 

ואני בגיוס האנשים. גם קובי וה , נתחיל בחשיבאור סנפגש עם אירי ב' רותי רובין:ג

שלב אותם ביום בבוקר, נז למידה שייתן מענה מרכ נקדם .פיילוט בעד

 .אור ם איריסאת הנושא בפגישה עהלימודים. קובי העלה 

 

נס עם כגם פנסיונר יוכל לה כזו אנחנו שילבנו סטודנטים בתכנית גב' איריס חיימי:

 עם הכנה מתאימה.המורים, 

 

כחצי מיליון השיפוצים היא מועצה לתכנית התקצוב  – שיפוצי קיץ גב' רותי רובין:

 דה בביה"ס יפים מאוד.למיהשקלים, מרחבי 

 

ץ ואולי גם יאחרי שיפוצי הקעדה בביה"ס הוו ביקור שליתואם  גב' בתיה הרפז:

 של מרחבי למידה בפעילות.לראות כיתה 

 

 
 
 
 
 

 רשמה : בתיה הרפז  


