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סיכום מפגש ועדת חינוך
מפגש מס 21 .בתאריך 06.05.2018
 .1מפגשה האחרון של וועדת חינוך בשנת הלימודים הנוכחית -תשע"ט ,יוחד לסיכום
הפעילות השנתית והצגה מפורטת של עקרונות תוכנית הפעילות לשנת הלימודים הבאה,
ירונה סיכמה את כניסתה לתפקיד בתחילת השנה ואת עבודת מחלקת החינוך בשנה
האחרונה.
 .2מבחינת תשתיות מוסדות החינוך ,כפי שדווח ,ההערכות לתוכנית שיפוצי הקיץ ובכללם
תוכניות מרחבי מרחבי למידה בבי"ס קשת ונוף צורים במסגרת קול קורא ( 21Mבי"ס
דקל והחטיבה ינסו בקול קורא הבא) כמו כן במהלך הקיץ צפוי מיזוג אולם הספורט בנוף
צורים( .הועלה נושא חדרי השרותים ,שדרוגם ותחזוקת נקיונם -בפרט עבור התלמידים
הצעירים יותר).
 .3ירונה הציגה את עקרונות התפיסה החינוכית שמהוות בסיס לתוכנית העבודה (מצורפת
המצגת) .הערך המוסף של בית הספר הוא באינטרקציה האישית והקבוצתית ,בפיתוח
הקשר הבינאישי כמו גם מיומנויות למידה .הנושא המרכזי בבניית תוכנית שנת העבודה
לשנת הלמודים הבאה :חינוך ל"בינאדמיות" -חינוך מקיף לתפקוד מוצלח בחברה
האנושית במאה ה:21





פיתוח כלים (ובכללם הטמעת פדגוגיה מתוקשבת ,הטמעת תכנית מייקרוסופט
 ,365למידה פעילה חוץ כיתתית ,PBL ,ריבוי אינטליגנציות ,למידה וחינוך חברתי)
תהליכים ומהלכים ארגוניים בשיתוף פורום הניהול של בתי הספר.
תכנון ויישום לוח גאנט שנתי מתואם של כל המסגרות כולל ימי שיא חודשיים
"זרקור לחינוך".
התאמת תהליכי הערכה ומשוב ,והטמעתם בתהליכי החינוך בבתי הספר.

 .4שלומי יו"ר ועדת חינוך וירונה עדכנו על תוכנית (טווח ביניים) לבניית תכנית אב לחינוך
 2020שמטרתה לבחון ע"י אנשי מקצועי ובשיתוף ציבור חלופות למסגרות למידה
ייחודיות בחינוך היסודי ,ולבחון את הצרכים היישוביים בשנים הקרובות .אנו עדים
לתהליכים רבים המשפיעים על מערכת החינוך כולל צפי לשינויים דמוגרפיים (שכונת
ההרחבה) ,שיתופי פעולה על אזוריים – בתחום החינוך הדתי ,חינוך מיוחד ,מענים
לתלמידים מחוננים.
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הכוונה היא לגבש המלצה לעתידם של בתי החינוך היסודיים ביישוב
(שימור מצב קיים ורישום על בסיס גאוגרפי,יצירת ייחודיות (עם שונות מובחנת
בתכנים) בין בתי הספר ורישום פתוח בהתאם לייחודיות הבית ספרית,
טרנספורמציה של אחד מבתי הספר להיות בית ספר ייחודי) .
היעד הוא להשלים את הניתוח ולהציג המלצות לאישור המועצה וההערכות ליישום
בחלון זמן שיתאים למוכנות לפתיחת שנה"ל בספטמבר ( 2020בהתאם להמלצה
שתגובש).
 .5מבקשים להודות לכל חברי ועדת חינוך אשר מלווים את פעילות ועדת חינוך
ושותפים לשינוי ,שדרוג ופיתוח מערכת החינוך ותשתיותיה ביישוב.
 .6מפגשה הבא של ועדת חינוך ייקבע לאחר השלמת תקופת התארגנות פתיחת שנת
הלימודים תשע"ט.
בברכה,
שלומי ליברמן  -יו"ר ועדת חינוך
חבר מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
משתתפים:
 .1ציפי סוקולסקי – מנהלת החטיבה
 .2אביגיל פסנטיין-מנהלת קשת
 .3מיכל גרף (יועצת המכון לחנוך דמוקרטי)
 .4יונתן לפיד (נוף צורים)
 .5אבי בלזם(דקל)
 .6אלדד לביא
 .7סי ייגל
 .8דיטה זיגלמן
 .9קארין
 .10תאיר
 .11לירן גבאי
 .12מרים לידגי
 .13נירית ברלב
 .14ירונה פוליטי (מנהלת מח' חינוך במועצה)
 .15שלומי ליברמן (חבר מועצה ויו"ר ועדת חינוך)
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תפוצה:




ראש המועצה
חברי ועדת חינוך ,ומשתתפי המפגש
חברי המועצה המקומית

נספח-מצגת שהוצגה בישיבה

