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סיכום המפגש:
 .1עדכונים שוטפים ע"י שלומי והדר:
 .1.1מענה תיכון לתלמידי היישוב -עמדת צוות ההיגוי היישובי בראשות און רגוניס
הוצגה למועצה ונקבעה כעמדת המועצה המאושרת ,ואף נשלח מסמך עמדה
בנושא למשרד החינוך .פגישה שנקבעה אצל מנכ"לית משרד החינוך 30/4
נדחתה ברגע האחרון לתחילת חודש יוני .ראש המועצה פועל במקביל לקיום
פגישה אצל מנהלת המחוז לקידום עמדת היישוב בנושא.
 .1.1תב"ר (תקציב בלתי רגיל) שיפוצי קיץ -אושר אתמול בישיבת מועצה תקציב של
 500אש"ח לשיפוצי קיץ ,גם השנה תנוהל מסגרת התקציב (ה"קצרה") אל מול
הצרכים שירוכזו ויתועדפו ע"י מנהלות בתי הספר .אנו מקווים שעם התקדמות
פרויקט ההרחבה יועמדו מקורות תקציב משמעותיים שיאשרו שדרוג תשתיות
משמעותי של מוסדות החינוך.
 .1.3תחזית כתות א' ביישוב בשנה"ל הבאה (תשע"ו) .לאור נתוני הרישום מהימים
האחרונים לכיתות א' ,ובכללם תלמידי חוץ (מהיישוב "צופים") ,בשנה"ל הבאה
ייפתחו בבתי הספר היסודיים הממלכתיים  5כיתות א' תקניות ( 3כיתות בבי"ס
"נוף צורים" 1 ,כיתות בבי"ס "קשת) המונות כ 16-17 -תלמידים  -גדול כיתה
נמוך יחסית לממוצע.
תלמידי חוץ מהיישוב "צופים “העולים לכיתה א' ישובצו בשנה הבאה בבי"ס "נוף
צורים ".בבי"ס הממלכתי דתי דקל ,נכון לנתוני הרישום המצויים בידנו כיום,
צפויה להיפתח כיתה אחת בת  38-40תלמידים ,מרביתם מתגוררים מחוץ
ליישוב .נתון זה עשוי להשתנות במידה ויהיו נרשמים נוספים עד פתיחת שנת
הלימודים.
 .1.4תקציב התמיכות לתנועות הנוער -הינו חלק מתקציב התמיכות שאושר אתמול
בישיבת המועצה לפי המלצתה של ועדת תמיכות ,השנה נוסף גוף נתמך נוסף
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של נבחרות ספורט ייצוגי .עם זאת תקציב תנועות הנוער גדל ביחס
לשנה שעברה ומגלם תקצוב הוצאות שוטפת (חשמל וכדומה) שישלמו ע"י
תנועות הנוער ישירות (כדי שיהיו אחראיים על הצריכה) כמו גם גידול ביחס
לתקציב שנה שעברה.
 .1.5בתי ספר של קיץ יתקיימו בכפוף להנחיות משרד החינוך מתוכנן מענה לכיתות
א-ב
 .1.6פרויקט השאלת ספרים של משרד החינוך -הוצגו הקשיים בפרויקט (הפרויקט
גרעוני והגרעון מצטבר בתקציבי בתי הספר (עלויות הספרים יקרות משמעותית
פי  1ומעלה מול עלות גביה מהורים ,בלאי והתיישנות ספרים בעוד המודל
מתבסס על אורך חיים של  4-6שנים לספרי הלימוד ,התיישנות תוכן הלימוד
בספרים (שפה ,ניסוח ועדו) והופעה של תכנים לא אקטואליים)
 .1.7אבי שוברט יו"ר החטיבה עדכן על יוזמה שמובלת החטיבה של מעבר ללמידה
בספרים מתקושבים ולמידה ע"ג טבאלטים כבר משנת הלימודים הקרובה
(במקום ספרי לימוד).
 .1אקלים חינוכי מיטבי:
 .1.1הדר סקרה תוצאות המיצ"ב בתחום האקלים מבוסס מבחני תשע"ג (לפני
שנתיים) תוצאות המיצ"ב של השנה יפורסמו באוקטובר
 .1.1מנהלות בתי הספר שתפו בתוכניות והציגו דוגמאות לתוכניות לימוד ,התערבות
ופעילות מכוונת אקלים חינוכי בבתי הספר
 .1.3התקיים דיון על השפעות הגורמים השונים מורה-תלמיד-הורה ודרכים נכונות
להבניית אקלים תומך למידה
 .1.4בדיון עלה הצורך בקיומו של תקנון הנהגת הורים בית ספרי ואפילו יישובי
המגדיר את תפקידי הנהגת ההורים בבית הספר ,והוסכם כי פעילויות משותפות
של הורים-תלמידים ומורים מחזקות את האקלים המיטבי (והובאו דוגמאות)
 .1.5עלה הצורך מצב המשתתפים במנגנוני עבודה משותפים של הנהגות ההורים
ברמה היישובית.

 .3השרות הפסיכולוגי החינוכי
 .3.1נורית הציגה את תכנית הפעילות של השפ"ח בחטיבת אילן רמון בתחום האקלים
החינוכי והפרט הציגה את פרוייקט השאלון
 .3.1נורית הציגה את תפקיד השפ"ח מעורבותו ויזומות בטיפול מונע ברמה הארגונית
מערכתית וברמת הפרט שתומך ביישוב (לאחר הגדלת תקנים מהשנה שעברה)
כבר מהגיל הרך  -מסגרות גני הילדים טרום-טרום
 .3.3כמו כן הוצגה מסגרת פעילות מסגרת השפ"מ שרות פסיכולוגי משלים.
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 .3.4מאחר ורבים לא מכירים/לא מודעים על היצע השרות ופעילותו עלה
מהמשתתפים צורך לתקשר באופן אקטיבי את השרות והשירותים המסופקים על
ידו (תקשורת מייילים ,אתר אינטרנט ,כתבה בעיתון ועוד)
 .4חוגי רובוטיקה –עודד חלמית עדכן על תכנון מפגשי חשיפה לתלמידי "קשת" ו"דקל"
במטרה ל"הדביק" תלמידים והורים בחיידק הרובוטיקה ולהרחיב הפעילות ביישוב.
 .5ברצוני להודות לנורית בורוכוב מנהלת השירות הפסיכולוגי ביישוב שליוותה את
הישיבה ,לכלל חברי ועדת חינוך שהשתתפו.
 .6ישיבתה הבאה של ועדת החינוך תזומן לאחר פתיחת שנת הלימודים תשע"ו.
תודה על השתתפותכם,

בברכה,
שלומי ליברמן  -יו"ר ועדת חינוך
מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
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נספח -רשימת משתתפים (ועדת חינוך)
מצגות שהוצגו בישיבה:
בנושא אקלים חינוכי.
מצגת שפ"ח

נספח -רשימת נוכחות חברי ועדת חינוך

שם
1

שלומי ליברמן

2

הדר אליהו

3

שירי בארי

4

בלהה אלון

5

מיכל ללוש

6

אביגיל פסנטין

7

אבי שוברט

8

מאיר מרקוביץ

9

יאיר רוטלוי

10

עודד חלמית

11

איילת דליות

12

טל שירון

13

מרים הלר לידג'י

14

ציפי ריינשטיין

15

איילת עיינן

16

הילה רגב

17

יאיר פילצר

18
4

רחל ידידיה

תפוצה:
 ראש המועצה
 חברי ועדת חינוך
 חברי המועצה המקומית

