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 .#2פרוטוקול וועדת חינוך 

9.7.19 

 משתתפים:

חברת מליאה, גלי קוליוק, אודיה מויאל, רעות דרמון, חני -אוהד זימרן מנהל מח' חינוך, ענבל ברנד

ברנד, שלומית דינור, שרה גולדשטיין, ארנן לוי, ציפורה נוסבאום, הגר נימני, חלי וקיל, דוד פרידמן.  

 מועצה ויו"ר הועדה.סגנית ראש  -רותי שפיצר 

 נושאים:

התקיימו מספר תתי וועדות בוועדה הראשונה,  - 26.3.19שהתקיימה ב  #1. סקירה על וועדה 1

בעקבותם פגישות המשך.  נפתחת כיתת תקשורת בלפידים וגן תקשורת בנווה. הישיבה הראשונה 

ממ"ד. היום נדון על חינוך ממלכתי, חינוך  -התמקדה בנושאים הקשורים לכל אחד מתתי הוועדות 

 נושאים משותפים למערכת החינוך.

גנים.  2-3 -חשים.  ממלכתי 2גנים +  23.סקירה לקראת פתיחת שנה"ל ע"י אוהד: נערכים לפתיחת 2

גן תקשורת בנווה בנוסף לגן שפתי. אשכול גנים כך שיוכלו לשלב את הילדים ולערוך פעילויות 

מעון נווה מנחם יתופעל  -ם בשכונת האם שלהם.   מעונותמשותפות. ילדים יוכלו להיות משולבים ג

 תחת המתנ"ס אבל תוכנית פדגוגית אחידה לכל המעונות במועצה.

 -תלמידים, לפידים  520תלמידים, ברקאי  348לגנים.  בתי ספר: משואה  70 -תוספת תלמידים 

 תלמידים.   125 -, רימון 600משוער 

ישנה בעיה עם בנות כיתה ו' שביקשו להירשם לרבבה, התקבלו, ממלכתי הולכים ל כ"ס,  -על יסודי 

משום שהאולפנה היא המסלול הישיר של משואה.   לרבבה, 20%ובפועל  המועצה החליטה לאשר 

 יש לבדוק עפ איזה קריטריונים אישרו מי תלך.-רותי

רים, עבור שנים הבאות, יעדים ברו 5ממליץ לשבת ולחשוב על תוכנית "חומש" עם מטרות ל -אוהד

 מערכת החינוך.

מבקשת להעלות את נושא בי"ס רימון. אין לנו כיתה קטנה בבי"ס, יש בעיות משמעת קשות  -. חלי3

 משום שאין מענה לילדים עם בעיות מסויימות.  צריכים למצוא ייחודיות לביה"ס, למתג את ביה"ס.  

 ים/קשת(.  וכך גם מסורתיים יגיעו.  אולי צריך לחשוב בי"ס בשיטת חינוך משלב. )עמותת מיתר -ארנן 

 מבקשים לשמר את הציביון החילוני של ביה"ס.  -חלי

ש"ח השנה לחדר שלווה ברימון, כולל כח אדם, ע"מ באמת לתת  100,000אנו מקצים כ  -אוהד 

 מענה לילדים הזקוקים לכך. החדר פעל במשואה ובישיבה התיכונית עד היום.  

בי"ס רימון לאן ? סיעור מוחות  -רעיון לאקתון בנושא בי"ס רימון  ענבל העלתה-)לאחר הישיבה 

 משותפים במתכונת אקתון.  נתחיל להעלות את הרעיון הזה בתקווה לקראת סוף ספטמבר.  ר.ש.(

 . ייעדים שנתיים לשנה הקרובה.4

. שיח ריגשי -מניעת בריונות אלימות וחרמות במערכת החינוך.  בגני ילדים  -א. שיח מכבד  

 תקשורת מקרבת.  מפתחות קסם של תקשורת.



ואילך.  לקדם את  2020התאמת דרכי הלימוד מבחינה טכנולוגית ל  -ב. חדשנות פדגוגית  

 מערכת החינוך מבחינה טכנולוגית אך גם שהפדגוגיה תתאים לחדשנות של היום.

 עד סיום ביה"ס.ג. מצויינות ומענה לכל תלמיד.  מסלולי למידה שונים וגיוון.   החל מהגן ו

ימי לימודים, יום שישי חופש.  בבתי הספר  5. ע"פ בקשתו של ראש המועצה יגאל, דיון על מעבר ל 5

השעות של יום שישי יתפזרו במהלך השבוע, ויום שישי יהיה  4היסודיים שיקרא "יום המשפחה".  

ימי שישי לבתי הספר.   לפחות מהילדים לא מגיעות ב 30%מבדיקות שאנו עורכים כ  -מאוורר.  אוהד 

 נוכל בצורה זאת להוסיף את השעות האלו ברמה הרוחבית לאורך השבוע.

חייבים לבדוק עוד הרבה פרמטרים לפני שמסכימים או לא מסכימים עם זה. יש הרבה השלכות  -גלי 

 ליום כזה. 

 אפשר לערוך פעילויות, חוגים וכו' בימי שישי בבוקר. -אוהד

 

 .21:30הישיבה הסתיימה ב 

 במועצה. 19:30בשעה  3.9.19וועדה הבאה תתקיים ב 

 רשמה: רותי שפיצר.

 


