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מתנדבים שהיו במהלך הבמרכז למידה, מס'  ההייתה לנו הצלחה יפ      :גב' ברוריה אליעז

לז' באנגלית ים עולהו' ידי לתלמעזרו  הקיץ וחלקם בחופשת השנה

במטרה  קה, בינונית ופחות טובהחז –שלוש קבוצות  .ובמתמטיקה

תלמידים באוגוסט  15מהמקום בו הוא נמצא. השתתפו  חדכל אלקדם 

, שעה וחצי בכל תחום. תלמידים 15 –שבועות נוספים ל  יהיו שלושה

 וה למתנדבים שעסקש"ש(. יש ביישוב הד והערכ 4פעמיים בשבוע ) 

של  רבות נושא ההרצאות יחל בחודש ספטמבר בשל תכניות לכ .הבמלאכ

 -י"ס אשל הנשיא סוכם כית בהנהלהתלמידים. בשיחות עם 

ת שנה"ל נתוני הבגרויות שנותחו והוצגו בפני חדר מורים בתחיל .1

 יוצגו בפני הועדה.

תף , נשהלוועד תוזמן ,חיה הכהן ,באשל הנשיא ת הפדגוגיתלהמנה .2

 ולהשמיע. לנושאים בהם נרצה לשמועות קדשוהמ ותה בישיבותא

 אני אהיה שותפה עם נציג נוסף. ,"סובישיבות הפדגוגיות של ביה

 

 לאחר סיום יום הלימודים. לשעות פרטניותהסעות ל תייחסלהיש         :הלבני גב' סמדר

 

ילדים בודדים  ,גיעלה מחויביםהיו מקרים בודדים בהם ילדים היו   אמסילי: אלימר 

 ימודים.עט ילדים לא היו לומ מס' באים ובשל

 

הנושא של פתיחת עילות. פאת ה כל מס' ילדים שמגיע צריך לקיים גב' ברוריה אליעז:

הלימודים מאוחר יותר וגם קיצור שבוע הלימודים לחמישה ימים סוכם 

הנושא יידחה בשנה, ייערך תהליך של הבדיקה ויוחלט מה לעשות כי  –

זמן מהכביש זו  1/6י להוריד תה כיירים הטענת ההוה, נה"ל הבאלש

 .יםבקיצור יום הלימודוניינים ברכה. מרבית ההורים לא היו מע

דיונים י שמשנים צריך לקיים לפנ :מה שהתקבל ,היה שיח בין ההורים מר אביגדור שטכמן:

 ות בכך.כולהעלות את כל המשמעויות הכרו

 בעיות קשב וריכוז. .1

 ליבה מתי?מקצועות  .2

 

 בשעות  ללמדשעות הליבה חשוב את כי וכיחים ש סקרים המי  ר אלי שגיא:מ

 רונותצריך לעשות ניתוח של ית פחותה.יעילות ה –יום ארוך בר הבוק  

 .לי ניסיוןוחסרונות עם המלצות והצעות של אנשים בע     

  ₪ 100,000מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס  ויינתנהשנה  גב' ברוריה אליעז:

 את פעילותלת כולבה תכנית המפעל הפיס. נכת ₪ 100,000מועצה וה
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אנחנו נפעל על פי  ,שלו תייחודיוז הסטודנטים לכל הגילאים. לכל מרכ

. אחד ביקש גישו מועמדותהסטודנטים  40 .הפיס מכתיבמה שמפעל 

. יוקם צוות היגוי לנושא אך נדחה לאחר התאריך האחרוןלהתקבל 

ניתנת נית תכההמלגות,  ועדתג ם נצידנטים יחד עקת הסטוהעס

 –לדוגמא , התכנית יכולה לחולל שינוי ,לשינויים על פי צורכי הרשות

 בגרות. ' התלמידים לחמש יחידותמסהעלאת 

 

צוות היגוי יוקם  אם נשלב את הסטודנטים בביה"ס יהיה שיתוף אמיתי. ן:ר שטכממר אביגדו

דים, צוות מוצור שבוע הלית היגוי לקיגי, צוולמלגות, צוות היגוי פדגו

ת שנה"ל נזמין את חיה ודה עם הנוער. מה דעתכם? כי לקראהיגוי לעב

וזה יעזור לועדת של ביה"ס  הפדגוגית התכניתהכהן שתציג בפנינו את 

. נזמין גם את עידן לספר הצרכיםות את למפ גות והועדה הפדגוגיתהמל

 על העולם החברתי של הנוער.

 

 םטודנטיהס בנושאהן לקראת הפגישה הכהכין את חיה צריך ל גיא:מר אלי ש

 

רחב  מענה לתת מבקשעידן  ,יוקצו לנושא החברתי שלושה סטודנטים גב' ברוריה אליעז:

לצעירים ולנוער. ראש המועצה ראה את הנושא בחיוב ונענה  יותר

 לבקשה.

 

בחודש . כל הצרכים לשסקירה ו הפסדח, צריך לערוך מיפוי של רוו מר אביגדור שטכמן:

 נקיים ישיבה בנושא, ונגיע להחלטות.ט אוגוס

 

 

 רשמה : בתיה הרפז   

 

  

 

  

[I1 ]הערות עם : 


