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 משתתפים:

אודיה מויאל, ,  הנס, חני חברת מליאה –אוהד זימרן מנהל מח' חינוך, ענבל ברנד 

, רעות סימן טוב, דוד רעות דרמוןיו"ר ברקאי,  –הילה מעצרי ציפורה נוסבאום, 

 -רותי שפיצריו"ר רימון,  –שחר בר פרידמן, הילה מעצרי, אביטל בן שלמה, ארנן לוי, 

 סגנית ראש מועצה ויו"ר וועדת חינוך.

אנו כעת באמצע סגר קורונה שני.  שנת הלימודים נפתחה ולאחר פחות  -רותי שפיצר

ומשואה(, לאחר כשבועיים כל משבועיים שני בתי ספר נסגרו בגלל הדבקות )ברקאי 

מערכת החינוך נסגרה.   נערוך סבב, לאחר מכן אוהד יעלה נקודות ויענה, ולסיום 

נעלה את קבוצות העניין שיצרנו בוועדה ע"מ להתקדם במגוון תחומים באופן פרטני 

 ע"י חברי הוועדה ושותפים נוספים.

ינטרנט מסודר, אתר א –ילד בלפידים, ילד בברקאי.  ברקאי  –דוד פרידמן  .1

זום ביום.  בלפידים  2ומערכת מסודרת.  אין להם צורך בנו ההורים ביום יום.  

 )כיתה ב'( אין אתר מסודר. קשיים גדולים יותר.

לפידים וגיל הרך, אולפנה.  מסכימה עם דוד לגבי לפידים.  יש  –אודיה  .2

ם תחושה של רתיעה מטכנולוגיה.  עשיתי הרבה הדרכות למחנכים.  לעיתי

שולחים קישורים ממש לפני הזום, ולא ניתן להתכונן מראש.  אולפנת להבה 

 מתפקדת טוב מאוד.

משואה מתפקד בצורה נפלאה.  קרן קרב.  המורים זמינים.   –ענבל ברנד  .3

מספיק  –מבקשת שהמורים יצרו קשר עם התלמידים באופן אישי.   כיתה א' 

  הנגשת המידע להורים.פעם אחת זום ביום. 

חנ"מ,  אני מסתובבת מתוקף תפקידי בין המסגרות.  הלימוד  –ת דרמון רעו .4

כיתה א' המורה מדהימה.  –כיום לחנ"מ משמעותי מאוד למשפחות.  לפידים 

מאמינה שכיום חשוב הרגש, והיחס האישי כלפי התלמידים.  להרים טלפון 

לתלמידים.  מודאגת איך התלמידים יסיימו את כיתה א'.  אפשר לעשות 

 הספיק יותר.ול

משואה וברקאי.  יש קשר טוב עם המורים.  קרן קרב התחיל  –רעות סימן טוב  .5

במשואה. מבחינה כלכלית ההורים לא מעוניינים לשלם עבור קרן קרב משום 

אשכולות חשיבה,  -אל אפקטיבי.  לימודי קרן קרב –שהלימוד מתקיים בזום 

יש לקחת בחשבון לא    לא היה לפני החגים ריתמיקה. –ורפואה.  גיל הרך 

 כדי למנוע הדבקות. )דוג' סייעת משלבת(. –להוסיף יותר מדי דמויות לגנים 

אין עצמאות.  כיתה  –לפידים  ה'.  –ג', בת ב -בן בכיתה א, בת ב –חני ברנד  .6

רמה לא תואמת, מנותק משטח.  מבקשת לדעת מה הציפיה, מה  –א' 

מורת שילוב  –חנ"מ פועל יפה המטרות המינימליות לסיום כל שכבת גיל.  

 מתפקדת טוב.  



כיתה ז, ה', ג', גן, מעון.  חוסר עקביות בלו"ז היום, צריך  –אביטל בן שלמה  .7

יש  –אך באתר.  לפידים  –מערכת קבועה לכל השבוע,  השינויים בברקאי 

קשה לעקוב משום שיש הרבה שינויים.   באתר של  –מערכת בתחילת שבוע 

הזום.  תמיכה פרטנית.    מציעה זום חברתי לכיתה שעות של  –ברקאי 

גדולה, למידה פחות רואה שאפקטיבי.  זום לקבוצות קטנות.  משוב להורים.   

חסר תועלת לדעתי.   כיתה א ברקאי החוויה שונה לגמרי, למידה  –גיל הרך 

פרטנית.   חשבון וקריאה.   לשלוח סרטוני משימות.   להקליט את הזום.   

 –פעמים ביום.   מעונות  3וע שיעור זום לכיתה א' ברקאי.  לגדולים פעם בשב

סגר מחזירים, בידוד לא.  למה המעון לא פועל  –חוסר וודאות לגבי התשלום 

 כשמטפלות יוצאות לבידוד, וההורים נדרשים לשלם כרגיל.

מסכים מאוד עם כל הנאמר.  לדאוג בבקשה ששיעורי זום יהיו  –ארנן לוי  .8

 מוקלטים, כדי שיוכלו לצפות במועד מאוחר יותר עם ההורים.

קט, בדקנו בשלב ראשון של הפרוי מחשבים טאבלטים לכל ילד.  –שחר בר  .9

הורים שנרשמו והביעו התעניינות.    700את רמת הנחיצות ביישוב, והיו לנו כ 

ורים בסופו של דבר רכשו מכשירים.   אנו נפיץ שוב יותר ה 50בפועל רק 

מכשירים, ונראה איך הולך.  אנשים מבינים שכרגע לא חוזרים  1-2מצומצם 

כ"כ מהר ללימודים.  כמו כן, אשמח ביחד עם צוות הטכנולוגיה להעניק שירות 

 למשפחות מעוטות יכולות לתפעול המכשירים.  בן גרונברג מארגן כרגע

כמעט ולא היו  –מחודשים למשפחות מעוטות יכולות.   בי"ס רימון מחשבים 

תלונות על היערכות הצוות.  המנהלת החדשה רותי פעילה ובודקת שהכל 

תקין.  כל יום שיעורי זום. סרטונים בספורט.  מקבלים מרבה מטלות בתוך 

 שיעורי הזום. קרן קרב התחיל ומוסיף הרבה. 

בזמן הסגר ובלמידה מרחוק.  אתר בי"ס מתפקד טוב  –הילה מעצרי  .10

המורים עושים מעבר  –ביה"ס החדש מאוד ידידותי.  אין תלונות מאוד מיוחדת 

 למה שרגילים לעשות, והכל זורם מצויין!

אין הרבה מה להוסיף, אך יש לבדוק את עניין  –ציפורה נוסבאום  .11

 בקות.תחלופת הסייעות בגנים, שיהיו סייעות וגננות קבועות בכדי למנוע הד

לפידים, יש צוותי היגוי שעובדים כל הזמן על תכנית  –רותי שפיצר  .12

ילדי חנ"מ באופן  50שבועית לשכבות.   יש חוברי לימוד.  כרגע יש בביה"ס כ 

 קבוע שממשיכים ללמוד. כולל כיתות תקשורת בסוכות. 

 סיכום הנקודות שהועלו:

 ת הזום.באתרי ביה"ס, כולל הקלט –צורך בהנגשת המידע להורים  .א

 קבוצות קטנות, מאשר כיתה גדולה. –יותר שיעורים פרטניים בזום  .ב

 גם להתמקד בשיעורים חברתיים )בקבוצות גדולות(. –זום גדולים  .ג

לשמור חלק מהשיעורים לתקופה שאחרי הסגר.  קושי לקיים  –קרן קרב  .ד

 בזום.

לדאוג לשלוח משובים שבועיים להורים )משואה  –משובים להורים  .ה

 מתקיים(.

 במיוחד בכיתות הנמוכות. –לתאם רמות שונות לילדים  .ו



לבדוק את נושא החזרת הכספים במעונות במידה והמעון נסגר בעקבות  .ז

 מספר בידודים של המטפלות.

תקופה מורכבת. יש לנו צוותים מנצחים ביישוב. נבחרת  –אוהד זימרן  .13

ימים בשבוע )לא כולל שישי(, וכך  5לה.  לדעתי צריך לחזור ל מנהלים מעו

נוכל לתפעל את המערכת יותר ביעילות.  מהפידבק שלנו, מוס"ח מתפקדים 

אחד פותח  –זום ביום לכל כיתה  2מצויין. יש לי שיחות עם מנהלים מדי יום.  

שהמשימה לא  –ואחד סוגר.  מאורגנים מראש.   יש שת"פ בין המקצועות 

 –היה עברית, מתמטיקה וכו' בנפרד.  שיהיה משהו מחבר בין המקצועות ת

שיח בין המקצועות.  אנחנו כמה רמות מעל רשויות אחרות בנושאים 

טכנולוגים.   רכשנו תוכנות לבתי ספר.   יש מרכז למידה יישובי בבי"ס לפידים.  

ש"ש בבי"ס תומכות למידה ותרפיות יהיו שם.   סייעות יושבות באופן פרטני.  

 רימון.  גייסנו את כל מי שרק אפשר. 

גרה, לא נחזור להוראה מיושנת, אלא נשמר את הדברים גם כשנחזור לש-

 הטובים.

עד היום הילדים למדו באופן פסיבי,  –למידה אקטיבית בבית של הילדים -

כעת הם נדרשים ללמידה אקטיבית בבית. כילד מצליח ללמוד לבד, הוא יוכל 

 גם בחזרה לביה"ס.  ללמוד לבד 

 אנו צריכים לאתר א הנקודות שאנחנו לאתר כנקודות טובות.  -

לטובת העניין. כל בתי הספר ₪  350,000 –קול קורא לאמצעים טכנולוגים -

 לאבזור ביה"ס באמצעים טכנולוגיים.    יגישו הצעות

₪  250היתה הזדמנות לצייד משפחות נזקקות במחשב בהשתתפות של כ -

 למשפחה.

 למידה מרחוק יותר קשה בכיתות הקטנות.-

דוברי אנגלית, אנו נתחיל באנגלית מדובר בעזרת גם מתנדבים, לכלל -

 התלמידים ולא רק לדוברי אנגלית.

 גני תקשורת להתחיל בניה בגינות שומרון. 2 –קטים פרוי-

 גנים בנווה מנחם. 2 -  

 מרחבי למידה. –מבנה ישיבה תיכונית  -  

 רת נוספת.כיתת תקשו-  

 גנים ומעון של מעלה מתווספים אלינו. 3-  

 כיתות ליקויי למידה.-  

ו'.   )בשיתוף גם קבוצת -בתי ספר א 2המשך שיח ותכנון של -  

 ר.ש( –העניין של וועדת חינוך 

 

קבוצות עניין של וועדת חינוך שתתחיל להתכנס באופן פרטני כל  .14

 ן על כך. לדו 17.11.20קבוצה, ואנו נתכנס כוועדה ב 

  



קבוצות עבודה ועדת 
     חינוך תשפ"א

     קרני שומרון

 טלפון שם מלא  

     גיל הרך

 524767217 אודיה מויאל  

   שרה גולדשטיין  

   רעות דרמון  

   אביטל בן שלמה  

   רעות סימן טוב  

      

   שרה גולדשטיין ממלכתי

 548883510 ענבל אורן ברנד  

 544748029 לריסה פסקל  

      

   ענבל הלל ממ"ד

   גלי מורי קוליוק  

   דוד פרידמן  

 506433703 חני האנס  

   רעות סימן טוב  

   הילה מעצרי  

 548883510 ענבל אורן ברנד  

   ציפורה נוסבוים  

      

   גלי מורי קוליוק חדשנות

 545604266 ציפורה נוסבוים  

 584527625 ארנן לוי  

   חני האנס  

   איציק חונן  

   רינת דיסטינג  

      

 506433703 חני האנס דוברי אנגלית

      

   ענבל הלל הסעות

      

   שחר מיחשוב



   בן גרונברג  

   אהרון לאוטמן  

      

 542303928 רותי שפיצר חנ"מ

   רעות דרמון  

   ריקי פיקאר  

   גודי סיגלוף  

      

      

 524767217 אודיה מויאל נושא שנתי

 548883510 ענבל אורן ברנד  

      
 

 

 .  רשמה רותי שפיצר.  22:00הוועדה הסתיימה בשעה 

 


