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נודלמןעו  התנהל פה שיחך ועדת חינו בשבוע שעבר הייתה לנו ישיבה :"ד קובי 

ים את הנושא העלנובפגישה שלי עם בתיה ואיריס ם בנושא אקלי

 של סקירהנשמע  . היום נכיר את מנהלת ביה"ס,בהם צריך לטפל

להבין  כל דבר שיסיע לנוו .מצב ביה"ס על עתידיותהתוכניות ה

לאיריס על הנושאים שהועלו כאן סיפרתי  ?"סמה קורה בביה

המסקנה מפורט  קיבלתי מידעו הורים של , על התמרמרותבועדה

. נעשהעל ה צריך מידע שוטףכעס והתמרמרות כדי למנוע היא כי 

ניפגש עם עוד  ,םייאחת לשבועאיריס בתיה ואני קבענו להיפגש 

,  נושאבכל  נסייעביחד ו ם מובילים מהוועדהשיאנ אחרי שניתן

 נו.עם איריס נרגע הפגישה

 

יחד  רותי הייתה מקבילה שליש פהבלהבים בתקו כמחנכת דתיעב בעבר גב' איריס אור:

נים אחרונות עבדתי כסגנית מנהלת בתשע ש .חקבתהליך של  עבדנו

אבני  של סורק עברתי .מנהלת ביה"סמ "בניצני הנגב ושנה אחת מ

 ,בחירותהמערכת להבים דרך  ה"סלהכיר את ביראשה, למדתי 

מעניין אותי כאשת שהבנתי שיש משהו  .בחוגי בית ודרך הקהילה

. עם  רוצההחינוך  להשפיע, בחרתי בבי"ס להבים ובחרו בי

בחופשה למדתי על ביה"ס  .מציאותמהי הכניסתי לביה"ס גיליתי 

 אניחודשיים ושבוע  רכיום לאחיבי. אנשים סבמהצוות ומה

ביה"ס כפי שהוא מתנהל בנורמות ובשגרה. חינוך  מכירה את

תהליך ארוך, עבודה עם זהו  למרחקים, של ריצה אינו תהליך

עומד על סדר  נושא האקלים .ה לומד את השטחאנשים. את

 ,המועצה לבניית מערכות מאוררות במימון עובדתקלטנו  ,היום

בתפיסה, אין לוותר נויים שיו םמהלכי הקושי, עשינו תלמנוע א

 מציאותב. לאפשר לאף ילד לא להיות בכיתה על אף ילד, אין 

הצוות ת בכיתה, הכיתה חווה חוויה אחרת. ילד עם בעיו כשיש

ילדים מאתגרים עם כל  מתמודדים ומכיליםצריך ללמוד איך 

 הואקושי של הצוות היות שהתחלנו לתכנן. הלקויות. יש תכנ

 וזהותם בנה תפיסתית שהילד הוא באחריוה יס לשינוילהתגי

לשינוי.  המנוע הוא ,גש על העצמת הצוותהד ,שינוי תרבות

יודעים איךא ,רוצים טוב, קסים, מקצועיפגשתי צוות מ  ?ך לא 

שחווה תוקפנות, צעקות, חבוט, וויה של צוות חהאפילו פוחדים. 

 שמשקיעך שנים. כמות האנרגיה במש הצוות מותשאלימות 

נוהל על כל  חשה גם אניבלתי אפשרי כך א והם בהורי הצוות

שהעלו כאן לא בנושאי אלימות  אירועיםה, נויעל כועסים וגבול
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ביום שישי . אנשים לוקחים סיטואציה ובונים תסריט אחר ,היו

שמים אנחנו מורים. רנות תוב בחדר המוריםהכרזתי מצב חמור 

 אל כזו הירבאוואת הגבול בצורה ברורה. אני לא מאמינה כי 

ת לביה"ס שואפ ניתן לנהל אני הצוות והילדים אינם מוגנים.

, אני לא בי"ס עם הישגים, ות, בתקשורת וינוהמתנהל במצ חדשני

 ,בינייםהמוותרת אפשר אחרת רוצים אחרת, משקיעה במנהיגות 

ניהול יש רכזות שכבה,  מלווה בכל התהליכים. הרבה בצוות 

 2 יםמתקיימ וותיםבעבודת הצקודמו. מתקיים  מורים מקצועיים

:  שיפור הישגי איכות הקריאה  ממחלקת החינוך  –מהלכים 

צריך  –ת המקצוע הן חדשות רכזו. לשפהרפרנטית קיבלנו 

וב חש לבד. גייסנות מה שלא הצלחנו דרך המשרד להצמיח כל אח

ת החינוך. יש דתמיכה גם מוע ואקבל, ןהכיווהורים ידעו מה שה

עם הקהילה לא עם לנו בי"ס שמעגל ההתנהלות לא היטיב לא 

הילדים  ,צה. בגלל הקושי המורים נפגעוהצוות לא עם המוע

ההורים  .ו עם תחושה רעה ובצדקהלכום, הרגישו שויתרו עליה

 הוא לייצר משהו אחר ביה"סצריך . הרסנימעגל נוצר  –כעסו 

נוכל לע , ר מסר אחרהעביל שות כדימרכזי בקהילה, זה הלב מה 

ות בים סוער ואנחנו נמשיך ולא כמו לשח ? זההיוצא מביה"ס

בדרך יהיו  , גם אםכבוד הדדי ,טבינוותר. רוצים אקלים מי

אנחנו בנקודה של לפני נקודת המפנה. חות נעימים, דברים פ

צריך שינוי צוות ה תקנון אכיפתבנושא . סבלנותהדרך מחייבת 

של  פיתוח מקצועי וצריך לפחד, להפסיק יםחייבהמורים , תפיסה

מטפלים מורים לתהליך השינוי. אנחנו  גיוסל כוונתמ אני ,הצוות

ם מתנצלי אנחנו כשאנחנו טועים ,, אולי לא תמיד טובבכל אירוע

מה אני רוצה מהועדה? אמון שלכם, יש מנהלת נים. מתקו

 מלאת מוטיבציהאני  לטאטא דברים,לא  שהגיעה לא בכדי לברוח

 אמון בצוות שהוא מבקשת לה,לשינוי בביה"ס והשפעה לקהי

 ני, יש אנשיםצד ש גם תזכרו שיש ,פוריוון בכל סומכ מגויס

באנו כדי להוביל אותו לתמיכה  ,לתמיכהבדרך. ביה"ס זקוק 

בתהליך, מנסים לדייק ולכוון את התכנית, ביה"ס מתאפיין 

ילדים של  ויות וקשייםאוכלוסייה עם כל הצרכים. יש מורכבב

יודעים כיצד להתמודד, יש מקרי ,מתמודדיםש ם שאנחנו לא 

יביא  –חים. חוק ההכלה הרבה, לא תמיד מצליעושים אנחנו 

 למחיר כבד לילדים החזקים.
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זוהי  גב' אסנת אלרום:  סיבה לאלימות.ילד מתוסכל ולא מטופל 

 

ך ללמוד צרי ,טובהוא  החוק ההכלאני לא מסכימה עם האמירה,  גב' רותי רובין:

יוצר חברה טובה  את התחומים ולדאוג לאנשים מקצועיים, זה 

יש את המטפלים  למצב בוע שביה"ס יגיע זקים ברגא פוגע בחול

 המקצועיים.

 

 אך יש צורך בכלים ובמשאבים. חוק ההכלהאני בעד  עו"ד עדי רון:

 

 בהם. רבים לטפליש ילדים שההורים מס נת אלרום:גב' אס

 

ולוקח  המעבר הוא קשה ,צב יהיה אחרברגע שתהיה תכנית, המ :ןגב' רותי רובי

כמנהלת ומורים אין לנו  .דר היום"ס שם א זה על סאם ביה .זמן

 לפתוח דלתות.ו הועדה תוכל לעזור ,את כל הכלים

 

מי  ,, המנגנון צריך להיות בביה"סמקצועיים צריך כלים ואנשים גב' איריס חיימי:

, פדגוגי  ?נותן מענה רגשי

 

 דמות הפוגשת ,לילד ביותר המורה הוא הדמות המשמעותית גב' איריס אור:

חד אתכם גר שלנו יכדי להרגיש מוגן. האת ,רגע נתוןתו בכל או

תרבות השינוי באמון, הבניית בבחלקים הקהילתיים הוא 

ל הורים אב שמש היא .נכנסת לביה"סהקהילה ה יכ מאמינה

ה שיתופי פעולה, מיש כ ,השנהכבר שרוצים ויכולים לתרום 

 הישגים.קידום ובור בפדגוגיה בנושא גיש

 

נודלמן על נייצר שיח  ,ככל שתהיה שקיפות ההורים יבינו שיש להם גבול :עו"ד קובי 

. ההורים   ה.ניהול בשליט ,יבינו שזה ניהול אחרכל אירוע 

 

חשוב לי לעבוד תוך כדי למידה מטעויות ומהצלחות חשוב לי  גב' איריס אור:

צים לאן שאנחנו רוכדי להגיע  ,והדרך בה נעבוד ביחד בהמשו

 להגיע.

 

יובל שגיב: משקיעה בתכנון  ניכר כי את ,המצגת ברור שהצוות זכה בךמ מר 
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 שינוי שיחול.והיעדים בעלי השגה 

 

יוני  גב' איריס אור:  אח"מ. נישאלו יתקיימובמאי 

 

יובל שגיב:  נה.השבנובמבר ולקראת סוף ים דשוב לקבל את המדח מר 

 

לבן שלי משעמם כל הזמן בביה"ס לא שמעתי הערב מה קורה עם  ד"ר אלה שגב:

ינם מקבלים אתגור בביה"ס, אין מענה, אולי זה שא ,המצוינים

 ו קיימת.לא דחוף, אבל גם בעיה ז

 

חלק מהעבודה הדיפרנציאלית תיתן מענה לילדים בעלי יכולות,  גב' איריס אור:

 ילדים סקרניים ולסקרנות.

 

 מתמטיקה.ב לתגבור ניתן להשתמש במשאב המתנדבים, גם  "ד עדי רון:עו

 

 

נודלמן: להיות  השיח חייב .יבלנו ושמענוישר כוח על כל מה שקיתודה ו עו"ד קובי 

 מלא גיבוי לביה"ס ולךיש  .להורים אינפורמציההעברת גם ו

יהיה לנו קל  על הנעשה בביה"ס כאן ככל שנרבה לדעת .מהועדה

צריך לקבוע צוותי  ,לטפורמה של דווחלייצר פ יךצר ,להגיב

 אפשר ,מביה"ס שרוצים להוביל יחד עם צוות לפרויקטיםעבודה 

  פה כדי לשפר. מברך על כל שת"פ אנחנו לתכנן.התחיל ל

 

 
 
 

 רשמה : בתיה הרפז  


