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 מועצה מקומית קרני שומרון
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 וועדת חינוך

 משתתפים:

 מנהלת בי"ס רימון –ארמה  לימורמח' חינוך,  מנהל  –אוהד זימרן ראש מועצה,  –יגאל להב )ברכות( 

 מנהל בי"ס ברקאי. –מנהלת בי"ס לפידים, הרב איתי מאושר  –מלכה אוסנת שירזי 

 חברת מליאה –מנהלת מתי"א, ענבל אורן ברנד  –אורלי קלמן 

יהודית סיגלוף, תמי פול, גלי קוליוק, גל מזרחי, חלי וקיל, לריסה פסקל, אורן כהן, צילה בן עזרא, דוד 

יו"ר וועדת חינוך  –רותי שפיצר   פרידמן, חני ברנד, שלומית דינור, רעות דרמון, אביטל בן שלמה.

 .וסגנית ראש מועצה

בקרני שומרון אנו מאמינים בחינוך לכל.  אני מבקש מכם לדון בוועדת חינוך על  –יגאל  .1

תחומים ורעיונות לפיתוח החינוך, ולא להתעסק בדיונים היום יומיים כגון הסעות, ניקיון ועוד.  

.  כל עוד לא יהיו מספיק תלמידים, אנו לא נפתח בתי ספר יסודיים נפרדים בקרני שומרון

 ך ברחבי הארץ בכדי ללמוד ולהחכים.לכת לבדוק מוסדות חינוממליץ ל
 אנו עכשיו עובדים על פתיחת גן וכיתת תקשורת בשנה הקרובה בקרני שומרון.

 חינוך בונה קהילה בונה חינוך.  – אוהד  .2
 כולל חינוך מיוחד. –מאמין במענה לכל ילד  -
 שת"פ בין מחלקות. -
 חדשנות פדגוגית. -
 לדוג' מתנ"ס, מח' חינוך, מח' רווחה. –מועצה שת"פ פעולה בין מחלקות ה -
 כבר מתחילת תפקידי קידמתי את נושא גן תקשורת, ועכשיו גם כיתת תקשורת. -
ות בריאה, כניות למניעת אלימות, חינוך חברתי למיניאנו מיישמים ת -

 ות בנושאים אלו.והשתלמויות למורים וגג
אני מאמינה שכל ילד וילדה בקרני שומרון זכאים לקבל חינוך למצוינות, לערכים, לפי  –רותי  .3

כאן בקרני שומרון.  במיוחד תלמידים בעלי צרכים  –השקפת עולמו, ולפי הצרכים שלו 

מיוחדים, אשר היום מוסעים לעיתים מעל שעה למקום הלימודים, ומורחקים מסביבתם 

 נות, לערכים במערכת החינוך, ולשותפות.ינוך למצויחבריהם.  אני שואפת לחהטבעית ומ

 חלי וקיל(  –סיכום תת ועדה חינוך ממלכתי )אחראית  .4
די בכיתה קטנה בביה"ס ע"מ להעניק לתלמידים בעלי ליקויי למידה, יש צורך מי -

ליקויים רגשיים והתנהגותיים מסגרת תואמת צרכים.   כיום ילדים אלו מוצאים 

מכיוון שאין מענה הולם לצרכיהם.  יש סברה כי הורים עצמם אבודים בביה"ס 

מראש מוותרים על הגשת ילדיהם לוועדת השמה מכיוון שיודעים שאין מסגרת 

 כיהם.   בביה"ס לצר

רצון להוביל מוטו/רעיון ייחודי בביה"ס שימשוך אליו עוד תלמידים וייחד את ביה"ס  -

ף מתחם קק"ל מאחורי בי"ס במועצה.  לדוגמא לימוד בטבע, יכול להיות בשיתו

 רימון,  לימודי מוזיקה, העצמה בספורט.

 ענבל אורן ברנד(. –. סיכום תת ועדה חינוך ממלכתי דתי )אחראית 5

 תפיסות חינוכיות שונות. -חדשנות פדגוגית  - 

 לבנות מסלולים לאוכלוסיות שונות במועצה. - 



 לעודד יצירתיות בביה"ס. - 

 מזער עד כמה שניתן, או לרכך עד כמה שניתן את המעברים.ל –ם מעברים בית ספריי- 

 לתת מענה לעולים החדשים/דוברי אנגלית בביה"ס. –דוברי אנגלית  - 

 הכנסת חוגי המתנ"ס לבית הספר בסיום שעות הלימודים. –מערכת השעות  - 

 שלומית דינור( –. סיכום תת ועדה חינוך מיוחד )אחראית 6

 גן תקשורת.די בפתיחת יש צורך מי - 

ילדים בשומרון  3-4ילדים מהמועצה, ועוד כ  3 –די בפתיחת כיתת תקשורת יש צורך מי - 

 ברמת תפקוד גבוהה. כולם עולים לכיתה א'. 

בדיונים לגבי המפעיל בגן תקשורת מבקשים להזמין גם את שלומית דינור )פרא רפואית,  - 

רת ניתן להעביר את התפעול לעמותה העובדת גם בתחום התקשורת(.  לצורך הפעלת גן תקשו

חרדית )כפי שפועלת כעת בברקן לדוג'(, או לאלו"ט, או בהסדר עם אוניברסיטת אריאל, ויש לבחון 

 לעומק לפני שסוגרים עם אחד העמותות במיוחד.

שמחים מאוד על התקדמות לקראת פתיחת כיתת תקשורת בשנת הלימודים הבאה. - 

להבטיח שהילדים שלנו לא ייסעו רחוק מהיישוב כפי שעשו עד  מבקשים להמשיך ולהאיץ על מנת

 ילדים התואמים ברמה. 4לדברי המפקחת לאה, ניתן לפתוח כיתת תקשורת גם עם   היום.

כגון חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים, לדוגמא  –מבקשים להתפתח בעוד תחומים  - 

 מיומנויות תקשורת/חברתיות, חוגים במתנ"ס לצרכים מיוחדים, גימבורי, בבריכה ועוד. 

 

 סיכום:

הוועדה החלה בהיכרות של הנוכחים בוועדה. לאחר מכן יגאל ברך, אוהד שיתף את הוועדה במטרות 

"אני מאמין שלה".  הוועדה התחלקה לשלושה תתי מחלקת חינוך, ויו"ר הוועדה רותי הציגה את ה

חינוך ממלכתי, חינוך ממ"ד, וחינוך מיוחד. לאחר דיון בכל תת וועדה, כל קבוצה שיתפה את  –וועדות 

 כלל הוועדה במטרות הראשוניות בתחום זה.  המסקנות של כל תת וועדה הובאו בפרוטוקול להלן. 

 דות ולא מתכנסים בוועדה אחת גדולה.  נשאלה שאלה למה אנחנו מתכנסים בתתי ווע

רותי: בישיבה הראשונה זה חשוב להתמקד בבעיות נקודתיות בכל אחד מתחומי הוועדה. בוועדות 

הבאות אנו נפתח דיונים משותפים על צרכים דומים, לאן מערכת החינוך בקרני פונה, רעיונות לגבי 

 תוכניות והנושא החינוכי לשנה הבאה, ועוד.  

הוועדה תתכנס שוב ברבעון הבא.  יש בקשה להיפגש יותר בדחיפות )כל חודשיים(.    ולכן  נקבע כי

 הזמנה תשלח לוועדה לאחר חג הפסח.

 .21:20הוועדה הסתיימה בשעה 

 נכתב ע"י רותי שפיצר.

 

 

 

 

 


