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, מורה גופני , בעבר מורה לחינוךחינוךאיש  בארי הצטרף לוועדהניסן  :עזאלי היברור

אש רו גופניה חינוךה לעמפקח ,  יםשנ 15ון יכבתוה במכללשנים  10

 ,יבט החינוכי שלובה ,ניסן יבטוחה כום. הספורט במחוז דר מנהל

 לעזר.יהיה לנו 

 

מחשבים, לו מתמטיקהמורה לאח"כ מחנכת בתחילת דרכי הייתי  גב' אלגרה נעים:

של  תכניותהעל אחראית  בתפקיד ,ורמליפבלתי החינוך עברתי ל

נוער, התלמידים והצות עומעל  ,ז דרוםחומנהיגות צעירה במ

 ער.ושל הניות רתחבהת יופעילוה לעו י"םדצמה

 

 מהיכולות שלה.לנו ותתרום בלתי פורמאלי ניסיון בתחום ה הלאלגר גב' ברוריה אליעז:

 

י ארגונ יועץכימיה, ב תוארודי בעל יסבחט"ב ובילדים  5 –אב ל  יב יובל:מר שג

חשיבה לחינוך המצוינות והת כניות אתמרחב דרום בחינוך, ניהלתי בו

 ,עליונההקורה בחטיבה ורב בכל הלהיות מע בא עם רצון,  מתמטית

 מידרדר.ו ךהולהנשיא אשל  בי"ס בשנים האחרונות

 

מבט אל החינוך בפן ייחודי אחר עימי מביא השמחים על כל אחד  גב' ברוריה אליעז:

לא  בליו את נירוצה א" :מרושבא אדם ואכהגבוה. מאוד שימח אותי 

 שהחלו  פיםיעס 12 של תי דיווחנלהיום הכ תודה לך יובל... הכרתי

בפעם  םהעליתשאותו ונתייחס לכל מה . נקרא המפגש הקודם שלנומ

 יש בכוונתי ?לטפלו לעשות ביחד נבדוק מה עוד אפשרת, הקודמ

 .וותי היגוי לחמישה מרכזים שהצגתי בפעם הקודמתלהקים צ

 

 :הנשיא שלא בי"ס תהלהנ שיתוף פעולה עם .1

 

 הוחלט על שיתוף פעולהבאשל הנשיא בביה"ס  בפגישה שהתקיימה :גב' ברוריה אליעז

נושא בוע ת ממועצת מרחבים לסיניצול יכולווגם בתחום הפדגוגי  מלא

יש  .מידייהבעיה היא כי עושים מעט , ן טוביש רצו .הפסיכולוגית

ט מעה יניי זבעשלושה מפגשים, כוללת ה של חט"ב בריםמע כניתת

 ים. חודשכמה כל או  ,שנהלאורך הלהיות מפגשים  כיםרימאוד. צ

 התכנית נכנסה רק בינואר. היו כמה ,ת חדשהכניבנה תבשנה הבאה ת

 קראתי שתכנית תמר ריס יועצת בכירה של תיכון ערד למעכבות . יש  ודותקנ
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 את צוות ההיגוי בנושא. וניידעלגרה תרחיב אותה אותה. א

 

 

 שא.דה אחת תתעסק בנואולי כדאי שרק וע  שגיב: בלמר יו

 

 שעסקיהיה נציג מהצוות עם הועדה של החינוך היסודי  אנחנו עובדים ביחד ז:יעגב' ברוריה אל

 .אבנוש    

 

  :למידהמרכז  .2

 

 -כ, כרגע יש 16:30-18:30 בין השעות  בימי שניבבית המייסדים  פועל גב' ברוריה אליעז:

תברר מבנושא אזרחות לבגרות,  מידים תלת ה קבוצמדתמר לי מתנדבים. 10

המורה מאיצה בהם עם  ותדהתלמי אחת לדברי ,"ךכי צריך עזרה בתנ

ק אני אומרת שרכחל וללא  ., פיסיקהמתמטיקהמכימיה,  חוץ ,הנושאים

 כפי שהוא. לא צריך להיות, אליו התוודענושהמצב 

 

שנה רק במהלך וד אזרחות למל .ניהש שנה אשל הנשיאבשתי בנותיי לומדות  גב' תמר ריס:

בחצי ע הוגן ללמוד מקצו שעה שעתיים, לאר לעשות הרבה באי אפש ,עיהזו ב

 .שנה 

 

 לבית הספר היסודי, קיימת בעיתיות.רק במחלקת החינוך שנים התייחסו  :גב' ברוריה אליעז

 

, למדונ לשעות שלאמצטברות ושעות רבות ריקות בביה"ס אשל הנשיא  מר יובל שגיב:

 כים.חסם ירוצונ

 

 ? ניותשעות פרט יש לבדוק מה קורה עם גב' תמר ריס:

 

 ידיעתי התלמידים מקבלים שעות פרטניות.למיטב  מר אביגדור שטכמן:

 

 :הרצאות .3

 

במרכז  .בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ,אפרילללבני הנוער מתוכננות  :גב' ברוריה אליעז

 .שכל חודל יש תכנון של מרצים ,העשרה לנוער

תוך  ונלמדץ שנה ראשונה נרי .והאש רופהכארצות לטיול  ,צאה ראשונההר

ו שם מקרן המקום נגיש, קבלניש  ,יסדיםהמיתתקיימנה בבית  ,ההרצאות .כדי
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נצא גם את ברכת ראש המועצה לכל פעילות למען הנוער בבית המייסדים. 

 ,בעולם ותמקומ ,משפטלגנטיקה ל מרצה יש מחוץ ליישוב על פי הצורך.

 וגיה ועוד...יכולשים במדע רפואה, פסדוחי

 

 

  ומנות לציור ואמרכז  .4

 

 .חד מהשניהיישוב מציירים ולומדים א תושביאומנים כל יום רביעי ב  ד"ר עופר לוי:

יוכלו ו וכאלה שלומדיםאומנות  שאינם לומדיםים יש ילדכי  עלה בדעתי

, ליתאטגת דימנוואל תלמיד פנה אליי בבקשהלקבוצת האומנים. להצטרף 

ובקיץ נצא  חפסת הופשבח .לגיוס תקציבהמועצה אש אפגיש אותו עם ר

, קיבל השנה סיטה למוזאוניםיברר ראשי באונאוצ ,מאור פ'פרו עם יםלסיור

 .שיסובסדומודרכים ה סיוריםבנינו הוא ידריך וירצה בפתיק פרס האומן הו

ץ אררח לכה במלהצייר של השאח הפרסי בנפילת המיה שהפרביס  האומן

התנדב ללא  עבבבאר שלמדתי אצלו בקתדרה אני  ,ו לו מגוריםרוכאן סוד

 .שפכטל –שיטה חדשה  ילמד תלמידים ומבוגרים  הםבעשרה מפגשים ל עלות

וזיאון מב בקר, נהרצאה של מתנדב על אדם וחוה באומנותבהם מתוכננת 

 בחולון בפסח.הקומיקס 

 מרכז ארכיאולוגיה מקראית .5

 

רת הארץ הכל ,א חברו לנושא ספר הספריםילדים שלרמים לגו בתי כיצדשח יעז:ה אלריגב' ברו

 וגחליחברו אחת לחודש יהיו עשרה  אם גם ,תלמידים שיביעו עניין ,ברגלים

יערך סיור  ,חמקראית . בחופשת הפס ארכאולוגיהלפתח מרכז מתנקים  .תנ"ך

. גזר םעריית שבבמגידו, ב, המבוגריםהתושבים עם יחד מדריך בארכיאולוגיה 

מאוד יעשיר ו גרפיקהולריה ולהיסטו דותלמל ,מקושר למשנההמדריך  בליווי

 את הטיול . 

 

  אתרל במגמת תלמוד יכולים לחבור שיאהלומדים באשל הנ תלמידים מר אייל שחר:

 .בשרונית גייאולוארכה

 

ב לשל שראפ .משלבים בני נוער בחפירות ארכיאולוגיות ,תיקותברשות הע גב 'סמדר הלבני:

 מידה עם מצגת ף ללצר, קומותעל המ כדאי להתחבר וללמוד ,יםוגרים וילדמב

 

 מצגת.ובלים להעשיר בהצגה, הילדים יכו גב' ברוריה אליעז:
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 איזה תקציב יש לזה? :מר יובל שגיב

 

 

 לכל מתנדב. עציץלועודה תעד עתה כל התכניות בהתנדבות נדאג ל גב' ברוריה אליעז:

אוטובוס ₪ 5000 בתשלום של עורים של רב אומןיש 10 נו תניאומנות ה בתחום

 .ליום  ₪ 1500, מדריך עד  ₪ 2000כ –לסיור 

 

 מרכז לימודי להורים  .6

 

בי"ס  ררולידפרופ' עמוס רציתי לבנות עם  .בכל חודש תתקיים הרצאה אחת גב' סמדר הלבני:

יר מחה לפגישה + מע"מ ₪ 6900 העלות היא, מברור י.הורים עם נושא מרכז

 אוד.קר מי

 

 ר?ס רולידפרופ' עמומה הסיבה שבחרתם ב  שגיב: מר אייל 

 

 רולידרעם ק אותו. אני ביקשתי לבדו מרצים אחריםולבדוק פשר להעלות א :יה אליעזגב' ברור

 מניעתלאילת הקים מרכז פדגוגי בהעיר אש גדול באילת ר בפרויקטעבדתי     

 ,ת וסדנאותוות להרצאום הצע יעהג, עשה פלאים בעירפרופ' רולידר  ,אלימות

למידה היו אחידים בכל י היסוד של השפה אחת. אבנבכל העיר דיברה 

 .גם עם מרצים אחריםחובה. ניתן לבדוק הוא לא  רולידר . הכיתות

 

 מכון אדלר. חיים עומר, פ'פרוממליצה על   :גב' תמר ריס

 

צוות היגוי, נקים  אדלר. וןמכ למו קדותב עומר, בתיה חיים פרופ' תבדקו מול ה אליעז:ירורב 'גב

 ,ה הוא מחדש לנו. יש לנו תקציב בחינוךונשמע מר ולידאת ר פעם אחת נביא

 רצאה אחת בתשלום.ה לשלב פשרא ,עלות ללא הםשיפעלו  כזיםב המרור

 

 להשתתף בתשלום.הורים יכולים ה גב' סמדר הלבני:

 

אחת אך  ן אשר יכולה פעםסמדר ב , מוכנות לעזורם הוריהמהנהגה  אמהות ז:גב' ברוריה אליע

  םלהוריי"ס באופן קבוע. יבנה בלא 

 .אהנושיעבוד על  ההגויצוות     
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 חיפוש אחר תחומי לימוד חדשניים .7

 

הצענו  .דשניות להרחבהחהמות מגה נושאיועלה בשיחה באשל הנשיא  גב' ברוריה אליעז:

 ם.ירמון ובסיס חצרקרן  בשיתוף ופה,ה, חלל ותעוטרינרי

 

 בתיכונים תייחודיומגמות  יש רדבע ,יש מגמת אויר וחללבביה"ס הטכני  :ר הלבניגב' סמד

תעשידע, ה בליווי .עם תחומים נוספים טרוניקהאלק משלבים. אחרים בנגב

בינתחומי בי"ס  ,אין הרבה בתי ספר כאלה בארץ בדרוםים נוסע ילדי ערד

 .םרחפני פרויקט ומשולב ב י המחשב,מדעשל מתקדם, 

 בב"ש יש בכמה .שנית מגמה חד, "רוצה להציע מגמה נוספת "ביוטכנולוגיה   

 טוביםומלצת לתלמידים מה ממג עשיה.תהאקדמיה והשיתוף עם וב פיםמקי

 מאוד.

 

 יםלתלמיד לא רק המגמות נשמעות נהדר, צריך רק לחשוב על מענה מר אביגדור שטכמן:

 מצטיינים.

 

 ת כאלה.וגמות רבשל יש מבא  גב' תמר ריס:

 

ם הישוב צריך לשלב תלמידים טובים ובינוייבמגמות של מצוינות יכולים  גב' סמדר הלבני:

 . 100ולא  70יחידות גם אם יקבלו  5-ל ושייגשלבנוניים ומעלה  לשאוף

 

 יחידות. 5מגמות של  תדחינוך המעוד ערכתבתי ספר צריכים להתמודד עם מ  תמר ריס: גב'

 

 יה מחסורכמה שנים יהוד בע ,הכשרה בתחומי מכשירנות חסרה לנו ג"בקמ דור שטכמן:מר אביג

 .במכשירנים בשוק     

 

 בעשור הקרוב המקצועות האלה יעלמו.  מר יובל שגיב:

 

 ה רחב.ויש מענ מגוון התלמידיםהעשיר את כל לוצריך לזכור  ליעז:גב' ברוריה א
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  המתמטיקהום נושא הוראת קיד .8

 

להוראה  לאומית יש תחרות ה להוראה י קרוב לתחום אך אנני מומחנא רוריה אליעז:גב' ב

כי  התחדש מהו שמחתי לשמוע מה נעשה.ת יחדשנ מתמטיקהב ,פרסונלית

סיכמנו  .תחווייתיוראה ות הופיתחו שיט ותדיחי 10שת ללג ניתןבאשל הנשיא 

 .טיקההמתמ הוראהבהציע שיפור ולשלי ניות התכ את להציגה עם ההנהל

 

 נקדיש פגישה אם נרצה ,ן חדשניבאופ מתמטיקהו נעזר בעופר בהוראת אנחנ  :לוי רד"ר עופ

  להצגת הנושא.

 

 שיפור. תטעונ במתמטיקההמגמה   מר יובל שגיב:

 

הוראת  דרך ני יכולסיפרתי על הקשר שלי א ,מתמטיקאיאני לא מורה אלא  ד"ר עופר לוי:

אני יכול  .יסיקהפ קלאות,פואה, חלל, רח של םלהגיע לתחומי המתמטיקה

 , עיור לכל תחום מדומלואו וקש לםעושהוא  למתמטיקהטוב  רשגרי להיות

 תאצל תלמידים נתפס .הביו אינפורמטיק ,הרפואלקריאת מידע, ל

 .למתמטיקהאעזור להכניס התלהבות  כתחום משעמם. המתמטיקה 

 

 אינם םרבי שיעורים  הבמתמטיקיחידות  10של  בוצה בקלי הבת ש ב:ל שגימר יוב

. אני קרובות. לעיתיםמתבטלים  משלמים שההוריםאפילו תל"ן  ,מתקיימים

בכיתה  שנלמד כי ממההמחברת מסייע ורואה  מכיר את המורות, עובר על

 חווה את . אני לאלשינויולחידוש  . אין התחברותברתבמגמה המתוגנלמד גם 

א לוהותחל  תמטיקהבמנושא הין למה להברציתי  ,התיכון עם חדשנות

 לימוד. שעות 20 –התקדם ב 

 

 כך. רשיישא אסור ז:גב' ברוריה אליע

 

 על כוונת סגירתמביה"ס  אתמול קיבלנו הודעה ,ם משלמיםיש תכנית שההורי  מר ריס:גב' ת

של ויים יה שבכתבתי שאין סיבה שנה ,קותמספ אינןתוצאות ה התכנית,

 .התכנית
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 בהכנת התלמידים הייתה הצלחהכי לא  ,מגמה תלטעון לסגיר יהרשערוזוהי  גב' ברוריה אליעז:

  הבגרות. לבחינת    

 

יני מגונן על הנהלת בית וא םשני מורים מלמדים עשרה ילדיכי  צריך לזכור מר שחר אייל:

 וצאה.תאת הק מצדי שאינו יםבזבוז משאב .הספר

 ת החומראצליחו להשלים הויחד עם זאת לא בזבוז ם כי קייאתה אומר  אליעז:  ריה ברוגב' 

 הכיצד? למדהנ    

 

   : שטכמן מר אביגדור

 ך לשפר את דרך ההוראה.ל להיות שהמורה צרייכו .1

 .לימודשל שעות ביטול  ויש למתמטיקהיש מחסור במורים  .2

ם תות חסריה תלמידים כשבכישני מורים לעשרבהאם יש הצדקה  .3

 ?יםמור

 ליחו.צי נטרס שהילדיםיש לנו אי.  בזבוזה שזחושבת ה ההורית ההנהג

 

 לא צריך  ה שנקרא הוכחת התוצאה ואזמ יש. כל מה שאמרת דברי טעם  ז:רוריה אליעגב' ב

 ים ק ויביא נתונים. ההורים משלמים, מעסיקהרבה . יובל יבדו לבדוק

 .ובה לתקן את הנושאחבמועד ב'  ,תלמידים באופן פרטני 10 –שני מורים ל 

 ?מגמה םיסוגר – ת המשפטמר אור לומי נתן למנהלת איש

 

 . חושבשקורה שם מעבירים פה ביקורת על מהפה לדעתי ביה"ס אינו מיוצג  מר אביגדור שטכמן:

 בקורת צריכה להאמר מול הנהלת ביה"ס. ,שאינו נכון    

 

  ועדהכאן בויש לכם כלפי ביה"ס רת ביקו איזויודעים לא אנחנו לא שומעים ו גב' סמדר הלבני:

     של הנשיא ולא כהורים.אכנציגי הנהלת  םמצטיירי םאת

 

 הנשיא.ם פה את אשל צגי. אנחנו לא מיילענייןהערות לא ה  יל שחר:מר אי

 

 , להקשיב ךצרי ,גם אם ההערה לא נראית לי ,אנחנו צריכים להיות קשובים יעז:גב' ברוריה אל

חינוך ולהערות הצריך להקשיב לאנשי  היא נאמרה. מדועלהפנים ולבדוק 

שהם  בועדה שנאמר מפי הנציגיםאת מה ת מכבד ,שטחהן באות מה, להםש

 כמוכם. הורים

 

 ך להיות מהזוויתהמבט שלנו צרי ,התלמידאני רוצה להסתכל קדימה למען  גב' סמדר הלבני:
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 .יש באשל הנשיאש ותאותנו בבעי תףולשלבוא ביקורת ולראות כיצד ניתן  של    

 להגנה ענשמע כששמענו פה  המ? מה לאוהושג  מהבאותו צד, יש לבדוק  אנחנו    

 ביה"ס.    

 

 למו לתםם באילו צדדים טיפנשמח לשמוע מכ, המתרסכולנו באותו צד של  ליעז:גב' ברוריה א

 ?להםשאנחנו לא מודעים  הנשיא להנהלת אש

 ה ואיגום משאבים בין הרשויות והנהלת אשל הנשיאפעולשיתוף  .9

 

, בתיה ואנוכי , נפתלי, עופרהנהלת אשל הנשיא  עם ראש המועצה בפגישה של גב' ברוריה אליעז: 

שמעותיים של שיתוף פעולה בחשיבה, בעשייה, ובהובלת תהליכים מ סיכם על

כל הרשויות המזינות תלמידים לבי"ס אשל הנשיא, שיתוף הפעולה יתקיים 

, םעם הורי לוגית להרצאות ולסדנאות7, גיוס פסיכובהיבט הפדגוגי והחברתי

 ם מוגנים בביה"ס, משלחות בני נוער ועוד..יפול בנושא מרחבטי

 הסעות .10

 

הנהגים טופל באופן מעמיק ע"י התלמידים והתנהגות  נושא ההסעות של אליעז: ברוריה גב'

 .ותהמועצה ומול חברת ההסע

 

 עבור לחמישה ימי לימודיש הצעה ל  מר אייל שחר:

 

 הנושא.את  המבקשת שתעלו בפעם הבא אליעז: גב' ברוריה

 

 הנשיא ם אמהות על הנעשה באשלעפגישה  .11

 

נציגות הביאו בפנינו ה שלוש אמהות נציגות אשל הנשיאם ע הפגישה יימהתק ז:גב' ברוריה אליע

 י השיפור.ונ, ומהם הנושאים טעאת הנעשה באשל

 

 לא הוגדרה מטרת הועדה.עדיין   ר יובל שגיב:מ

 

תי בלהופורמלי העל יסודי הנוך ילח הקשורנושא  מטרת הועדה היא לטפל בכל :גב' ברוריה אליעז

ננסה להשיג משאבים ו ובניזום, נחש עדה. בו121 –ה  פורמלי והובלתו לאתגרי

רה של מומחים של מתן עזנטפל בכל הנושא   .מול הוריםבשקיפות  ,ככל הניתן

 ידים.לתלמ
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 ינו:מבקשת שכל חבר ועדה ישתבץ לקבוצת עבודה על פי הנושאים שהעל

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ז תיה הרפרשמה : ב 

  דהועחברי  תחום

 נעיםהלבני, עופר לוי, תמר ריס, אלגרה סמדר  עבריםמ

 ר לויד"ר עופ למידה לבני הנוערמרכז 

 םאלגרה נעי מרכז העשרה לנוער

 ה נעים, ניסן באריאלגר מניות לבני הנועראומרכז 

 עזברוריה אלי מרכז ללימוד ארכיאולוגיה מקראית

 י, תמר ריססמדר הלבנ מרכז לימוד להורים

תמר ריס,  יובל שגיב, אייל שחר, אביגדור שטכמן, חר תחומי לימוד חדשנייםוש אחיפ

 סמדר הלבני

 ד"ר עופר לוי המתמטיקהקידום נושא הוראת 

 יובל שגיב הרצאות לבני הנוער

 , אביגדור שטכמןיובל שגיב אים מול הנהגת הורים קידום נוש


