מחלקת חינוך וקהילה

12.3.18

סיכום ישיבה יורים של הנהגות הורים ומנהלות בתי הספר היסודיים –
( 11.3.18ישיבת ועדת חינוך מס 20 .פורום מצומצם)
משתתפים –שימי אליאל ,שלומי ליברמן ,מיכל ללוש ,נירה אדל ,אביגייל
פסנטין ,חגית גל ,גליה אליצור ,ירון לור ,נאווה קרופפלד ,אבי בלזם ,ענבל ,יונתן
לפיד ,שלומי מרגלית.
עדכון בתי הספר של החגים – בשל קושי בגיוס כח אדם ראוי ומקצועי,
התכנית תפתח רק בגני הילדים .יינתן מענה לכל ילדי הגנים ע"י שילובם
בקבוצות הצהרונים הקיימות ותגבור כח אדם של סייעות רפואיות ואישיות
העובדות בחופשה .לקראת חנוכה נשתדל להיערך מבעוד מועד ואנו מקווים
שמשרד החינוך יגיע להבנות עם מורים וגננות שיתוגמלו על נכונות לעבוד
בתכנית.
בתי הספר של החופש הגדול – בפגישה שנערכה עם שמיל בצלאל וצוות
אפטר סקול סוכם שהם ימשיכו בהתאם להסכם עימם בהפעלת התכנית בקיץ.
המנהלות יסייעו בגיוס כח אדם .יופקו לקחים מהכשלים בימים הראשונים של
התכנית בשנה שעברה.
עדכון בנושא ניסיון להפעלת תכנית תלמ"א – סאמר סקול לתלמידי ד-ו .בשל
היענות דלה ננסה שוב בשנה הבאה בהיערכות מוקדמת יותר.
צהרונים – אנו עובדים על מכרז לצהרוני בתי הספר .מינימום  30ילדים
בקבוצה או  50ילדים ב 2קבוצות .בימים הקרובים נקיים בדיקת היענות לרישום
לצהרוני בתי הספר והגנים כדי להיערך בהתאם.
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ספריית פיג'מות – נפתחה ספריית פיג'מות לכיתות א-ב – ניתן לשקול כניסתנו
לתכנית .מצ"ב מידע על התכנית .העלות הסופית טרם נקבעה כנראה תעמוד
על  ₪ 50לערך.
תקשוב ,טכנופדגוגיה ,ספרים דיגיטאליים ואופיס  – 365אנו נמצאים
בתהליך של חשיפה לאפשרויות השונות להטמעת התקשוב ככלי להוראה
חדשנית .בזמן הקרוב יצוידו כל תלמידי בתי הספר והצוותים בתכנת אופיס
 .365לגבי תהליך ההטמעה בבתי הספר נבדקות אופציות שונות .תפתח
השתלמות בשיתוף משרד החינוך בישוב למינימום  25מורות .במידה ויהיו
פחות המורות תוכלנה להשתלם בראש העין .יש לבדוק את התשתיות בבתי
הספר בנושא התקשוב ולשדרג בהתאם לצרכים.
שיפוצי קיץ – עד ל 22.3.18המנהלות יכינו תכנית עם תיעדוף של הצרכים,
לאחר תהליך עם צוותי החינוך ,אב הבית והנהגת ההורים .וועדה עם מנכל
המועצה ,מהנדס המועצה ומנהל שפ"ה תתכנס לבניית תכנית עבודה מקושרת
תקציב ב.26.3.18

 בקשה מהורי בי"ס נוף צורים לבדוק אפשרות לתגבור נוכחות סייר
ומשטרה בימי שישי בכניסה לביה"ס – .באחריות ירונה.
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דיווחי מנהלות על תהליכים בית ספריים –
אביגיל מקשת עדכנה על תכנית מפרש וקידום יוזמות חינוכיות בתוך ביה"ס.
מתקיימת השתלמות בית ספרית והדרכה אחת לשבועיים מטעם צוות מפרש.
התכנית היא דו שנתית .מדווחת על תהליך משמעותי שיצר שינוי בביה"ס
ברמה הפדגוגית .יש מקום לבחון כניסת המכון לחינוך דמוקרטי לגבי תהליכי
קידום האקלים.
מיכל ללוש עדכנה שהיא והצוות מלווים ע"י תומר מהמכון לחינוך דמוקרטי
ומתקיים תהליך משמעותי של וועדות עם ההורים בנושאים של חדשנות
ואקלים .נבחרו שלושה שבילי עשייה – תלמידים מלמדים תלמידים ,למידה
בחברותא ולמידה מבוססת פרויקטים .כמו כן מתבצע תהליך של בניית הערכה
חלופית גם הוא בליווי של המכון.
נירה אדל מדקל עדכנה שמיכל מהמכון לחינוך דמוקרטי מלווה אותה ואת צוות
ביה"ס בסדנאות לצוות בנושא אקלים חדר מורים .מדיוחחה ההשתלמות
משמעותית ויוצרת שינוי אמיתי באווירת חדר המורים ומשם על התפקוד
בכיתות.
תודה לכולכם על השותפות לקידום החינוך בישוב.
בהערכה רבה,

.

