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 כ"א בחשוון תשע"ו         

 

 כ' בחשוון תשע"ו 2/11/2015 סיכום פורום חינוך

: נאווה גרינפלד, אלי בן חמו, הרב רפאל מזרחי, בן ציון גלינסקי, איציק עבודי, רינה כליפא, נוכחים

, חנן רוזנברג, איילת ישורון, בתי, לירז,  דניאלה שופן, פרידה גלית, מיכל נחמיה, שיר גרשון, שני דדון

 דרוק ואילנה דרור. 

מטרת המפגש היה לסכם את הפעילות שהתקיימה בפורום בשנת תשע"ה ולהתכונן לפעילות בשנת 

 הלימודים תשע"ו.

 דניאלה סיכמה את הנושא של איחוד בתי הספר.   - קבוצת האיחוד

 הדרך ארוכה. נעשתה עבודה רבה ועדיין 

 קיימת עשייה רבה!

 כולם צריכים ללמוד מהמהלך. 

 בית הספר החדש צריך ללמוד להכיל את החינוך המיוחד. 

 היועצת והפסיכולוגית עושות עבודה רבה בנושא גיבוש הצוות.

 המועצה עדיין מלווה את המנהלת בכל שלב ושלב. 

 גם המפקחת נמצאת בתמונה.

במפגשים הקודמים של הפורום חינוך, הייתה הבטחה מהמפקחת חלק מהנוכחים ביקשו לציין ש

עוד הורים יעזבו לפתרון לגבי גודל הכיתות. נכון להיום לא רואים את זה בשטח. הכיתות מפוצצות. 

 את הבית ספר ואת היישוב. באחריות המפקחת לעמוד בהבטחות ולהדריך את המנהלת. 

 בהבת!מה אדומהמשפחות שעוזבות את היישוב זו נורה 

 מרים נעדרה מהישיבה וחנן החליף אותה בסיכום הדברים – קבוצת הנוער

גם תנועת נוער.  –הרחבת המענים לנוער החרדי. קיימות קבוצות נוער בכל מיני תחומים  –נער חרדי 

)נוער חרדי מנותק(. קולט ילדים גם מאגן האיילות וגם מהגבעה. קיימת  התחילו להפעיל נח"מ

הצלחה לתכנית. נכון להיום לרב הנערים יש מסגרות חינוכיות. עובדים עכשיו על למצוא פרויקטים 

יש קבוצה גם של נשירה סמויה. הנערים רשומים בבתי ספר אבל לא  התנדבותיים כמו מכבי אש. 

צה הזו יותר פרטנית. המטרה למנוע נשירה. רוצים עכשיו להכניס קורס העבודה בקבו נוכחיים. 

 מנהיגות.  עבודה רבה עם המשפחות שלא תמיד מקבלות את המצב ואת העבודה.



קיימת עבודה רבה. מורגש מאוד בשטח. רוצים עכשיו להכניס קורסי רובוטיקה וסייבר.  –פעילויות 

ער הגיעו ונהנו. הנוכחים ציינו את העבודה הטובה בשטח, פעילויות הקיץ רובם התקיימו. הרבה בני נו

נכון  ואת השינוי שמרגשים ברחבי הגבעה בנושא. מאוד חשוב למצוא מקומות התנדבות נוספים. 

 להיות אין מספיק מקומות בתוך היישוב.

 

 אילנה סיכמה את הנושא שאותו ריכזה – שעות הפנאי

ודים. מסיבות כלכליות הנושא לא יושם. הרעיון היה הקבוצה דנה בהוספת שעות להארכת יום הלימ

 להתחיל עם הוספת שעה אחת בשבוע לכל בית ספר. 

 התכנית בגדול מוכנה ובנויה ויש רעיונות מה ואיך לעשות. התכנית הוכנה בשיתוף המתנ"ס. 

 

מי החברים בוועדה ולאחר  –ועדת חינוך ואילנה הציגה את הרעיון של  –לאחר הסיכום של הקבוצות 

ועדת חינוך מתווה מדיניות ופורום חינוך הינו כאשר,   פורום חינוך.ועדת חינוך ל חיבור ביןהמכן את 

 . של המדיניות הגוף המבצע

 וועדת חינוך התכנסה לפני כשבוע. הוועדה החליטה שהשנה פורום חינוך יתמקד בשלושה נושאים:

בריכוז של   –רגשי פעיל בשיתוף המתנ"ס –הילתי ק –הפיכת בית הספר למרכז חברתי  .1

 אילנה.

 בריכוז של חנן. – כתיבת תכנית עסקית –ועדה לגיוס משאבים לצרכי חינוך  .2

 ציון.-בריכוז של בן –הקמת מרכז למתבגר בגבעת זאב  - מרכז למתבגר  .3

  



 

 הנוכחים התבקשו להתחלק בין הקבוצות לפי העדפותיהם. 

את הנושאים הללו על סדר היום של המועצה יש לעבוד במהירות כדי שלא אם מעוניינים להעלות  

. לכן, הוצע שהקבוצות של הארכת יום הלימודים ושל המרכז למתבגר 2016לפספס את התקציב של 

ישבו בתדירות יחסית גבוהה כדי לנסות ולהגיע למשהו מוגמר שניתן להציג לוועדת חינוך להביא אותו 

 לידי ביצוע.

  מייל דתפקי שם 

 הארכת יום לימודים Edror1@012.net.il מחזיקת תיק החינוך אילנה דרור 1

 גיוס משאבים noargbz@gmail.com אחראי נוער חנן רוזנברג 2

 מרכז למתבגר bsg.rsh@gmail.com עובד רווחה בן ציון גלינסקי 3

 מרכז למתבגר nava.greenfield@gmail.com מנהלת השירות הפסיכולוגי נאווה גרינפלד 4

 הארכת יום לימודים  קב"ס  דוד  5

 הארכת יום לימודים 'izhak263@bezeqint.net' ועד הורים איציק עבודי 6

 גיוס משאבים 'izhak263@bezeqint.net' ועד הורים איציק עבודי 7

 לימודיםהארכת יום  rina@raner.co.il ועד הורים רינה כליפה 8

 הארכת יום לימודים  ועד הורים גלית תורג'מן 9

 מרכז למתבגר tsionov@gmail.com עובדת עם הנוער מיכל נחמיה 10

 eleanorak1@walla.com מנהלת חטיבת ביניים אל-אלינור קול 11

eleanorak1@gmail.com 

 מרכז למתבגר

 מרכז למתבגר shaani.d3@gmail.com עובדת עם הנוער דדון שני  12

 מרכז למתבגר shirgerson@walla.com עובדת עם הנוער שיר גרשון 13

 מרכז למתבגר  עובדת עם הנוער בתי 14

 הארכת יום לימודים ayelet77@gmail.com ועדת אהבת הארץ אילת ישורון 15

 מרכז למתבגר moshe1033@gmail.com עובדת עם הנוער רעות אליה 16

 מרכז למתבגר  ועד הורים אסתי עבודי 17

  ziv_shabat65@walla.com גננות זיו שבת 18

  arelaba1@gmail.com מנהלת בית הספר המאוחד אראלה 19

  tami_r@netvision.net.il מנהלת יע"ד תמי 20

מנהלת בית הספר לחינוך  ורד 21

 מיוחד

vered1106@gmail.com  

מנהל בית הספר ממ"ד  דביר 22

 אתרוג

dvirshafran1@gmail.com  
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