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 19/11/19 פרוטוקול ועדת חינוך

 :נוכחים

 סגן ראש מועצה  – יו"ר הוועדה –אמיר אליעזר פרופ' 

 מנכ"ל המועצה  –דודו זבידה 

 מנהל אגף החינוך  –גרגורי פוזיניאסקי 

 מנהלת מקיף עומר   –טריווקס ענת 

 מנהלת ביה"ס עומרים  –אפרת בשירי 

 סגנית מנהלת ביה"ס עומרים  –אלכס זיו 

 התרבות מח' מנהלת  – שירי רוזן 

 מח' הנוער מנהלת  –חורי אראל  

 מנהלת שפ"ח   –כרמלה שדה 

 מנהל מחלקת ספורט   –זפרני עמי 

 חבר ועדה –טל שדה 

 חברת ועדה  –סימה כחלון 

 חברת ועדה  –נועה לייבוביץ 

 חברת ועדה   –ברנע רודריגז עדי 

 חבר ועדה  –כהן  ניב

 יסודי  –יו"ר ועד הורים  –יוסי כהן 

 

 :   אמיר

אפרת תציג את מערך התמיכה הטיפולי של בית הספר ולאחר מכן  נתחיל בכך שבוועדה זו 

 בנושא "תהליך אסטרטגי רשותי".  נתחלק לקבוצות 

 

 גרגורי : 

המשנה שלו והתפיסה שלו ובטוחני שכולכם יכולים יש את האני מאמין שלו , כם לכל אחד מ 

 לתרום רבות לקידום החינוך בעומר. לכולכם ישנה השפעה רבה.  

 

 סימה :  

 אני רוצה להעיר הערה לפני שנתחיל, 

 מדוע לא הזמינו את יו"ר הצופים / הפועל עומר?

 ודעים.  הם אלו שמתמודדים עם סוגיות שאנו לא מכירים ולא י

 מאוד חשוב שהם יהיו כאן. בפעם הקודמת גם ביקשנו. 

 היא קריטית. כשמדובר בחינוך החשיבה המשותפת 
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 ניב כהן:

 ך בעומר צריכים לדבר באותה השפה. כל הנוגעים בחינו

 

 אמיר:

אנו מזמינים לוועדה חברים לפי הנוהל המקובל. כאשר יהיו נושאים רלוונטיים עבורם הם  

 יוזמנו. 

 צו המועצות המקומיות.  -על פי הוראת החוקישיבות ועדת חינוך מתנהלות  

 

 ניב כהן:

 האם יש אינטרס לא להזמין אותם ? 

 

 סימה:

 לדעתי אמיר אתה מתחמק מתשובות ברורות ונמנע מלהבין את החשיבות של הנושא. 

 

 אמיר:

אפרת לא תוכל להציג את המצגת  התכנסנו היום לא בכדי לדון במי הוזמן או לא. בקצב הזה 

 שלה. 

 

 אפרת:

התבקשתי להציג את התכניות ומענה הרוחב בבית הספר עומרים. המטרה של התכנית  

 הינה לתת מענה רחב ומגוון לתלמידים בבית הספר.

הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי לתפקיד היה להוציא לפועל "השתלמות לחינוך ערכי".  

הרעיון הוא שהרבה פעמים משאירים את החינוך הערכי למקצועות מאוד ספציפיים ולי חשוב  

המורים עברו  שהמורים לא יפספסו את השיח הערכי בתוך תכנית הלימודים עצמה. 

 : "התפיסה המערכתית לחינוך ערכי"בנושא  2015-2016השתלמויות בשנים 

 זהות אישית  •

 סולם ערכים  •

 כלים איך לנהל דילמה.  •

 

 :כעת אציג את התכניות השונות

 

 : קהילת מורים •
 – עמיתים  למידת הינה התכנית שנייה. מהות  שנה ממשיכה  אשר ס"ביה לצוות  תכנית 
 .השונים בנושאים מורים  מדריכים ס"מצוות ביה מורים
 קהילת  ,שפה קהילות  2 ,מוטיבציה קהילות: קהילת 6 ס"בביה מתקיימות השנה

 .מדעים וקהילת קהילת אנגלית ,מתמטיקה
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 של הטיפולי מהצוות המורכבת מוטיבציה קהילת קיימת  ס"בבי קהילת מוטיבציה:  
 ס,  "לביה הסייעות של השייכות תחושת את חיזוק למטרה שמה הקהילה .ס"ביה

 .האישית המוטיבציה את תחושת  לעלות ודילמות, קשיים לעלות לסייעות לאפשר 
במסגרת בית הספר , הצוות הטיפולי מקיים מפגשים עם הסייעות המשלבות אחת   

לשבועיים למשך שעה כאשר המטרה הינה לעלות את תחושת השייכות והמוטיבציה  
 של הסייעות ובנוסף לדון על קשיים יום יומיים בעבודה.

 
 ליאת 

מקיימת אחת לחודש עבור הסייעות המשלבות   ,מועצה , מזה שנתייםשהחשוב לציין , 
אשר נועדו להכשיר אותן באופן מיטבי יותר ולעזור להן להתמודד עם   הדרכות מקצועיות

סיטואציות מאתגרות. בהדרכות אלו הסייעות לומדות יותר על תלמיד החינוך המיוחד, על  
 הגותיים ועוד.הלקויות השונות, על קשיים התנ

 

 אומנות החשיבה: •

 מיומנויות  לפיתוח  כאמצעי באמנות  המשתמשת הנחייה שיטת הינה
 .לתלמיד  והן  למורה הן תורמת  השיטה. חשיבה

 

 עבודת חקר, נושא אישי: •
 השלבים  לפי בקבוצות  חקר עבודת, מבצע  מעולמו רלוונטי כל תלמיד בוחר נושא

 .החקר  מתהליך הנגזרת קהילתית  וזמהמבצע י ולאחר מכן  .המקובלים
 

 מערך תמיכה לתלמידים משולבים:  •
 הרגשי ,בתחום הלימודי מענה מקבלים התלמידים ס"בביה השילוב  במערך

 .האישיים ולצרכיו לרמתו עבודה מותאמת  תכנית נבנית  תלמיד  לכל  .והחברתי
 מערך התמיכה לתלמידים משולבים כולל:  תלמידים משולבים.  70בבית הספר ישנם 

נכות   עם לתלמידים תומכת התקשורתי, מורה הרצף על לתלמידים תומכת מורה
 באומנות.  פיסטיתתרוראייה ו שמיעה ללקויות  תומכת  נדירות, מורה ומחלות פיזית

 

 אמירים: •

בשנים האחרונות אנו מפעילים בבית הספר את תכנית אמירים שנותנת מענה  
 :נושאים  למספר מחולקת  התכנית  השנה הספר בבית ומצטייני.  מחוננים לתלמידים 

 ;בימינו "לסלפי מדיוקן" אמנות :'ה שכבה ;מדעים חקר :'ד  שכבה ;יוגה  : 'ג שכבה
 .מנהיגות ופיתוח אזרחות  :'ו שכבה

 

 תחילה:א' ב'  •

 .משמעותית  למידה עקרונות י"עפ ההוראה בתהליכי לשינוי פדגוגי מטה תכנית 
את התכנית   .בהנחיה ואף  בהשתלמות שנייה שנה בתכנית משתתף ס"ביה צוות

הנ"ל משרד החינוך הגה במקביל אלינו ואף הגיעו נציגים מהמשרד לבית הספר על  
ורכשה השנה לכל הכיתות   ההמועצה תקצב מנת להתרשם מההצלחה של תכנית זו.

)בהמשך לאבזור שבוצע בכל שכבת א'  בשכבת כיתות ב', ציוד המתאים לתוכנית זו.  
אופן הישיבה בכיתה ואופן הלמידה שונים לגמרי ממה שהיה נהוג   .בשנה אשתקד(

 עד כה. 
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 :   טל

יש לי ילדה בכיתה א' וילד בכיתה ג' והתפיסה שלהם לגבי בית הספר היא שונה לגמרי.  

 איכות הלמידה של הילדה בכיתה א' הינה מאוד משמעותית ואני נהנה מכך מאוד. 

 

 שיפור מיומנויות הקריאה –יסודות  •

 מתקיים  היתר  בין ובו ,בלמידה משמעות רב שלב הוא  'ג לכיתה 'ב מכיתה המעבר
 .והתלמידאות הקריאה בתחום  פער לסגירת הזדמנויות  חלון
 שעות  11 במשך  ,קטנות  בקבוצות ומלמדת התוכנית  את מובילה סדון רחל

מאוד חשוב לי שהילדים ילמדו: לקרוא , לכתוב   .השפה בתחום אסטרטגיות למידה
 פעולות חשבון.  4 –ואת 

 

 :הוראה מתקנת –ניצן  •

 בתחום  תגבור שיעורי תכנית מפעיל עומר  סניף ניצן אגודת עם  בשיתוף הספר בית
 להוראה מוסמכת מורה ידי על הלימודים יום במהלך  מתקיימים השיעורים .השפה

 3 של קטנות בקבוצות  ניתנים השיעורים  .והכתיבה בתחום הקריאה  מתקנת
 למידה אסטרטגיות של  הקנייה היא של השיעורים  העיקרית מטרתם .תלמידים

 .אישי  באופן וקידומם לתלמידים
 

 אילוף כלבים: •

 מגוון עם המתמודדים ילדים לקבוצת  רגשי מענה ניתן  בה  ייחודית טיפול  שיטת
 מיומנויות העדר בשל  והתנהגותיים רגשיים ,חברתיים ,קשיים לימודיים  :כגון קשיים
 בעבודה מתמקד  הטיפול .וריכוז קשב וקשיי עצמי נמוך  דימוי  ,רגשי וויסות  שליטה

 זו טיפול  שיטת ,כלבים  באמצעות אילוף הילד  של קשייו על ועקיפה השלכתית
 .מפגשים 15 -ב נעשית

 

 יוגה: •

 לרכז ;הגוף לתוך  פנימה להתבוננות  ;פנימי לשיח הילד  את לעודד  הינן היוגה  מטרות
 מצב  על  להשפיע  ;פנימיים באיברים ותמיכה  יציבה לחזק  ;אותו  הילד ולמקד  את

 וליצור לאזן ,קואורדינציה  לשפר ,גבולות ליצור ,הילד  להרגיע את עוזרת  יוגה .הרוח
 ובאמצעות  ,לנשימה מודעים נשימה ולהיות לווסת  ,וחיצוני פנימי משקל שיווי

 ורגש.  מחשבה לווסת הנשימה
 

 תרפיה באומנות: •

 טיפול .באומנות מטפלת ,אפרתי נעמה ידי על ומופעלת המועצה בשיתוף  תכנית 
 חוויותיהם את  להביע  מתקשים מהאנשים חלק כי ההנחה על  באומנות מבוסס

 הטיפול  .עבורם יותר  יעיל  ביטוי  ערוץ  מהווה האמנותי  הערוץ  וכי ,במילים ורגשותיהם 
 באופן לנסח שיצטרכו מבלי אמנותיים בכלים חופשי באופן  לילדים להשתמש מאפשר 
 להם  מציעה ,אותם מלווה המטפלת כאשר ,וקשייהם  חוויותיהם ומילולי את  מאורגן
 באמצעות המובעות החוויות של  ועיבוד  בהבנה להם  חופשית מסייעת ביטוי  מסגרת
 .האמנותיים הכלים
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 תרפיה בדרמה: •
 נעשה בהן הטכניקות .אמיר איבגי ידי על  מועברת התכנית .המועצה בשיתוף  תכנית 

 הנושאים את להביא יכול  המטופל אליו מרחב ליצירת מכוונות שימוש בפסיכודרמה
 :מטרות מספר מושגות ובכך עקיף  או ישיר  באופן התלמיד  המעסיקים את הרגשיים 

 חלופיות.  אלטרנטיבות ותרגול  בחינת הראייה הרחבת זווית ,הרגשי  התוכן עיבוד 
 

 קרקס: •
 ,קואורדינציה ,ריכוז  :כדוגמת  ואישיות חברתיות מיומנויות ומעודדת מטפחת התכנית

 כדי תוך ,העצמי  והביטחון העצמית  המודעות  הגברת ,צוות  פעולה ועבודת שיתוף 
 :הספר בבית  המובילים הערכים על דגש  שימת שונים ותוך קרקס כלי של למידה

 .ושמחה  אחריות
 

 הגינה הטיפולית: •
 בכוחו הכרה מתוך   - המאפשרת"   הגינה "אותה מכנים  שאנו  כמו  או  ,הטיפולית  הגינה

 מסגרת המהווה ככלי משמשת הגינה .אישית להעצמה והמרחב הירוק הטבע של
 אישית  העצמה  של  תהליך  הילדים  עוברים  העבודה בגינה במסגרת  .ילדים עם לעבודה
 .העצמי  הביטחון ושיפור

 

 קבוצת העצמה לשיפור מיומנויות חברתיות: •
 המודעות הגברת :הקבוצה מטרות .הספר בית יועצת  בהנחיית הינה העצמה קבוצת 
 סיטואציה של  המאפיינים  זיהוי  יכולת פיתוח ,חברתיות בתוך סיטואציות לעצמי

 במצבים התנסות  ,חברתיים  במצבים הפרשנויות והתגובות סל  הרחבת ,חברתית
 .לה  ומחוצה  הקבוצה  במסגרת  שונים חברתיים

 

 מעגל שיתוף ושיח: •
 לילדים המאפשרת  ,מניעתית ,ייעוצית ,התפתחותית תכנית הינה ושיח  שיתוף  מעגלי
 תהליכים  נוצרים השיחה בסיטואציית  .בקבוצה ואישיות  מיומנויות חברתיות  ללמוד 

 .קבוצתיים
 

 מיינדפולנס: •

 עולמות  מגוון לבין קשב פיתוח  טכניקות ותרגול  לימוד  בין חיבור על בנויה התכנית
 רגע  לכל  לב תשומת להביא  מאפשר התרגול  .שלנו  היומיום מחיי  תוכן ומצבים

 .ולסביבה לעצמנו ולהעצמת המודעות
 

 מקהלה: •

 פיתוח  ,נכונה קוליות  מהי לומדים הילדים .ולהופיע  לשיר שאוהבים  לילדים מקהלה
 .ספריים  הבית  והאירועים הטקסים לצורך שמותאמים  היפה ישראל  ארץ  ושירי  קול
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 מנהיגות תלמידים: •
 בבחירות  נבחרו אשר 'ו ועד  'ד  מכיתות מנציגים  מורכבת  תלמידים מנהיגות  נבחרת 

 .ס"בביה הילדים חברת למען לפעול הנבחרת מטרת .בכיתות דמוקרטיות
 

 מנהיגות ירוקה: •
 עידוד  תוך  הספר בבית  שינוי  תהליכי  להוביל המעוניינים  תלמידים של  קבוצה היא

 .הקהילה למען ופועלים לומדים הירוקה המנהיגות  חברי  .לסביבה חיים ידידותי  אורח
 

 מובילי תרבות יהודית: •
 ,הספר בבית פעילויות יובילו  התלמידים .מצוינות קבוצת  הינה יהודית  תרבות מובילי 

 .מיוחדים ומועדים  חגים על בדגש  'ד -'א לתלמידי העשרה הכוללות שיעורי 
 .ההנהגה יכולת את ובעיקר משחקים יפתחו  ,עצמאי  שיעורים באופן  יבנו התלמידים

 

 דוברי אנגלית: •

 הכתובה  בשפה מתמקדים אנו הדוברים בשיעורי  - אנגלית דוברי  קבוצות שלוש
 .אישי מענה  מקבל תלמיד  כל  כאשר  ,דיפרנציאלית היא בקבוצות העבודה .והדבורה

 

 תכנית לימודים במדעים:  •
 חקר תהליך - וחדשנית  עמוקה ,משמעותית  למידה בחוויית  מתנסים 'ו שכבה  תלמידי

 בית  בחצר חממות בנו הם .שונים  מדעיים כלים באמצעות סופו ועד  מדעי מתחילתו
 מדעי פוסטר יכינו  הם החקר  תהליך  בתום .משתנה וגורם  שאלת חקר  בחרו  ,הספר

 .שלביו  כל על התהליך את שיכלול
 

 שיפור הישגים בקריאה: •
 קטנות  בקבוצות עבודה - הקריאה את רכשו  לא שעדיין לתלמידים קריאה הקניית

 .ומדויק מענה אישי מתן תוך
 

 שעות פרטניות: •
 מדויק מתן מענה תוך  בכיתה שנלמד  החומר  וחיזוק  לתרגול קטנות  בקבוצות עבודה
 .לתלמידים ואישי 

 

כמו כן תכנית המערך הטיפולי כוללת : שיפור ההישגים בחשבון, קידום חשיבה   •
מתמטית, מצוינות באומנות, צמצום פערים בשפה, חשבון ואנגלית, מצוינות אנגלית,  

השלמת פערים וחיזוק בשפה, מדעים ואנגלית, מצוינות בחינוך גופני, וחלילית  
 למתחילים ומתקדמים.  

 צוב לא נרחיב עליהם. מפאת הזמן הק
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 כרמלה:

 מה לגבי ההפסקות? האם מתקיימת למידה?

 

 אפרת:

 יש לנו הפסקות פעילות. 

 

 כרמלה:

הילדים,  לשפר את היכולות האישיות של בכך תרבות דיון בריאה ו בהפסקות לעודד אפשר 

 . הדיבייט לדוגמא משהו בסגנון

 

 גרגורי:

כפי שהוצג בפניכם על ידי אפרת , בית הספר אינו מחסיר מתלמידיו דבר, אני סבור שהילדים  

 זקוקים להפסקת משחק ומנוחה. אין צורך שבהפסקה ייכנסו תכני למידה.  

 

 יוסי:

בית הספר מקיים פעילויות נפלאות ושיתוף הפעולה של כל נותני השירות בתחום החינוך רק 

תחשבו כמה עוצמתי זה יהיה שכל נותני השירות של החינוך ידברו   יכול להעצים את זה יותר. 

 באותה השפה! על כן קיימת חשיבות שכולנו נהיה כאן. 

 

 סימה:

 איך מתבצעת החשיפה של התכנית להורים?

 

 אפרת:

שנה וועד מדהים אשר מאוד מאמין ותומך בדרך החינוכית  ראשית אני חייבת לציין שיש לנו ה

 כמובן מוקרן גם לשאר ההורים , אך אין יותר מידי פרסום.  של בית הספר , הדבר

  

 סימה:

 ת ואילו מענים ניתנים בבית הספר. זה מאוד חשוב , ההורים צריכים לדעת אילו פעילויו 

 

 יוסי:

 אם נשקף להורים את העשייה, זה ייתן שקט ובטחון בקרב ההורים. 

 

 גרגורי:

 לא נבצע פרסום. מסכים. ההשקעה לא תגיע לתודעת ההורים אם 
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 דודו:

הזכרת שמזה שנתיים, בית הספר מקיים אחת לחודש הדרכה מקצועית לסייעות  אפרת, 

שנועדה לחזק את תחושת  ושקיימת קהילת מוטיבציה  שנועדה להכשירן ברמה מיטבית, 

 איך בית הספר בודק שהמוטיבציה של הסייעות עלתה ?  .האישית שלהן המוטיבציה 

 

 אפרת:

באמצעות שאלון וגם לפי השיח עם המחנכת של הכיתה. הסייעות לאחרונה מרגישות שייכות  

 רבה לבית הספר. 

 

 דודו:

 מה השאלונים משקפים? 

 

 אפרת:

 שוב, המדד הוא יותר בשיח שלהן מול המחנכת. 

 

 סימה:

 המחויבות שלהן כלפי בית הספר. צריך לבדוק גם את 

 

 יוסי:

לבדוק גם את הנושא  למשל כמות אי היעדרויות , בבית הספר צריך  המדד במחויבות הוא

 הזה.

 

 אלכס:

אני אציין שהמדד לעליית המוטיבציה שלהן הוא גם בנראות בפועל. כאשר יש הרמות כוסית  

 לא ממש רצו. בבית הספר או ימי גיבוש , הן משתתפות בשמחה , מה שבעבר  

 

 כרמלה:

מה שעלה כאן זה בהחלט מעודד. התפיסה המקצועית היא מאוד חשובה. סה"כ רובן עובדות  

עם ילדים שבהכשרה שלהן הן לא יודעות מה הן עושות. כאשר אין הכשרה / הדרכות  

לא יקדם את   –מתאימות הדבר עלול לגרום תסכול רב בקרב הסייעות וכפועל יוצא מזה 

 ב. תלמידי השילו

 

 עדי ברנע: 

אשר יסייעו לסייעות   - אני מציעה לתלות בכיתות שלטים עם כיתוב מקצועי ודרכי פעולה 

להתמודד ברגעי אמת עם הילדים הנמצאים תחת טיפולן. עשינו זאת בבאר שבע וזה עוזר 

 מאוד.
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 ליאת:

 אני אשמח שתשלחי לי דוגמא , זה יכול להיות נהדר. 

 

 ענת:

חינוכי , יש כל מיני סוגים של ילדים... יש מגוון רחב של לקויות. אני כאשר מדברים על רצף 

מציעה שצוות המורים שמלמדים את אותו הילד ומחנכים אותו ידריכו / יכשירו את הסייעות 

 המטפלות בילד ויתנו להן את הכלים המתאימים להתמודדות מול הילד. 

  

 דודו:

 :  הוצגו תוכניות מדהימות והשאלה המתבקשת היא 

ם יש לכל תכנית כזו סט של מדדי הצלחה? איך קובעים אם תכנית מסוימת הצליחה ו/או  הא

 רת ממאגר התכניות של משרד החינוך?איך קובעים מתי להחליף תכנית קיימת בתכנית אח 

 

 אמנון:

דודו, חינוך זה לא כלכלה. תכנית מסוימת בבית ספר אחד עשוי להצליח בעוד שבבית ספר  

תכנית לא תצליח. עולם החינוך הוא עולם אחר. המדדים שמנסים לבנות בחינוך אחר אותה  

 משרת אינטרס כלכלי , אין להם שום דבר יעיל. 

 

 דודו:

לא בהכרח חייבים להיות מדדים כמותיים, יש גם מדדי  ובכל זאת, איך מודדים הצלחה?

 הצלחה איכותיים. 

 איזה ערך מוסף נשאר בסוף?

 לדעתי, זה לא מספיק.  כאן מקודם,  הוזכר  ש"תחושה" כפי רק אם זו  

 

 אפרת:

לא כל התכניות נמדדות, חלקן כן, לדוגמא: יש מדד של אקלים בית ספרי שנמדד דרך שאלוני  

אקלים. הסיבה לקיום התכניות היא כדי לתת לילדים מענה רחב לכלל צרכיהם, לתת להם  

 שיפור משמעותי. להרגיש שייכים והמדד להצלחה ניכר בשטח, אנו רואים 

 כשמדובר בחינוך אי אפשר לבדוק מדדים בכל נקודת זמן. 

 

 נועה:

אפרת, אמרת מקודם שהמטרה החשובה היא להוציא ילדים קוראים. הרבה מהתוכיות הללו 

אמורות להקרין על היכולות של הילד ללמוד ולפתח את כישורי הלמידה שלו. אפשר למדוד 

 זה מדד לדוגמא.  –שורי למידה נכונים ומוכנים לתיכון האם הילדים יוצאים מהיסודי עם כי 
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 ענת:

 חובתנו למדוד מדדי הצלחה.

 הצלחה היא מה שאותו מורה / מנהלת מגדירה לאותו הילד. 

 

 דודו:

בסופו של דבר, גם בחינוך יש מדדים מלבד סקר שביעות רצון. אנחנו צריכים למדוד את  

 שנבין האם להמשיך עימם. ההצלחה של התכניות שהוצגו על מנת 

 

 : גרגורי

 חינוך זה לא הייטק. 

לאיש חינוך יש חזון חינוכי והוא תמיד ישאף לקדם את תלמידיו בכל הפרמטרים האפשריים 

 ועל כן בבית הספר היסודי יש מענה רחב לצורכיהם של התלמידים והתוצאות ניכרות בשטח.  

 

 :  טל

 את מדדי ההצלחה אתם תראו בטווח הרחוק ולא בטווח הקרוב. 

 

 : ענת

א צריך להגדיר גם מה המדד להצלחת התוכנית  כאשר יושבים והוגים תכנית כל שהי 

ה , קידום רגשי, קידום פדגוגי ועוד. בעומר שואפים למצוינות בכלל  מבחינת: החווי

 הפרמטרים. 

 

 יוסי:

 המדדים נבחנים לפי מה שבחרנו ולאן הגענו. 

 

 אמיר:

 אמצעים לבצע מדדים ומעקב שוטף.יש בהחלט 

 

 

 : אמנון

 המילה "הערכה" ולא מדידה.בחינוך יותר מתאימה 

 אני סומך על המורה שהוא יודע להסתכל על הדברים הקטנים ולמדוד אותם ברמת הפרט. 

 חלק מהתפקיד של המורה הוא לבחון ולגלות את יכולותיהם של תלמידיו. 

 לא כל דבר צריך למדוד אותו. 

 

 : דודו

כזה לא יקבעו   שבמוסד  האם זה סביר תתאר לעצמך שמחר אתה מקים בית ספר פרטי. 

 בתחילת כל תוכנית מדדי הצלחה והגדרה של מה זו "הצלחה"?
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 : אמנון

 חינוך מודדים בטווח הארוך. 

 

 

 : דודו

 טווח ארוך או טווח קצר , עדיין נדרש להגדיר מדדי הצלחה.

 

 :  גרגורי

 הם נמדדים על הצלחות.  –אנחנו לא מדברים על חינוך פרטי 

 שנים ואף יותר.  10החינוך הפורמאלי נמדד לאחר 

אני בתור מורה הצלחתי להביא תלמידים להצלחה גדולה בכל הקשור לכישורי למידה, הדבר  

 לא נמדד באותה השנה או בשנה שבאה אחריה אלא לאחר מס' שנים טובות. 

 

 : דודו

אם  מה התלמידים שלא מצליחים? אוהבים לספר סיפורי הצלחה. אך מה עם  אנחנו תמיד 

של חלק מהתלמידים על ידי תכנית אלטרנטיבית שכרגע גדולה יותר יכולנו להגיע להצלחה 

 אבל שלא נמדדו אף פעם? כבר מספר שנים , ות ש"רצות" כלל לא נדונה היות ויש לנו תכני

 

 : אפרת

 בהקשר של מדד הצלחה:אני חייבת לומר משהו  

 וזה מדד להצלחה בעיניי.  –הדיון כאן היה נטול פוליטיקה 

 

 :יוסי

בסוף התכניות הללו נועדו שהתלמידים יצליחו. התכניות לא מדידות היות וזו לא למידה זו  

 תמיכת למידה. 

 

 דודו:

היא הצליחה   אם ?? איך נדע מסוימת אך שוב אני חוזר , איך נדע באם להמשיך בתכנית

 להביא את התלמידים לכדי הצלחה , לכדי שיפור?

 . ותציג זאת בוועדת החינוך מדדי הצלחה לכלל התכניותהנהלת בה"ס תפתח אני מציע ש

 

 גרגורי:

 בתהליך שמתקיים במסגרת מחלקת נוער בחינוך. נעבור כעת לאראל שתעדכן אותנו  

 

 אראל:

רצינו לשתף אתכם בתהליך שהתחלנו לפני כחודש וחצי, במסגרת התפקיד שלי, אני נפגשת  

עם כל מיני אנשי מקצוע כגון: תיכון, רווחה, שפ"ח, צופים וכמובן בני נוער. לצערי התחלנו  

לשמוע שיש עליית מדרגה בכל מה שנוגע להתנהגויות סיכוניות בפרט עליית מדרגה בשימוש  
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בצופים,   350י"ב מתוכם -בני נוער בכיתות ז' 950ת אוזנכם בישוב יש רק לסבר אבסמים. 

בתכניות כאלה ואחרות, מה שאומר שיש   100)בערך( בחוגים של הפועל עומר ונגיד עוד  50

 הרבה בני נוער בישוב שבכלל לא צורכים פעילות בלתי פורמלית.  

טרה / בילוש, קב"ט וועד התקיימה פגישה שבה זומנו כלל הגורמים כולל משכחלק מהתהליך 

הורים, במסגרת המפגש שמנו לנו למטרה לייצר שותפות ויצירת שפה משותפת, הצפנו את 

כל הבעיות שאנו מכירים ובניהן ניצול מיני בקרב הבוגרים כלפי בנות בחטיבת הביניים,  

י  . אנחנו מבינים שצריך לפעול בשנשתיית אלכוהול מרובה ושימוש בסמים שמתחיל בכיתה י'

מישורים האחד, בכל הנוגע להגברת האכיפה והשני הגדלת מערך הסדנאות וגיוס ההורים  

אחד הדברים הבולטים שעלו זה הגיבוי מצד ההורים והשתקה שלהם של    .כשותפים מלאים

 המתרחש.   

נקבעה פגישה שנייה שבה הצגתי תכנית עבודה שנכתבה ביחד עם טלי המנהלת הרשותית  

 בים: והיא מורכבת מכמה של

 

הכשרה לצוות החינוכי ע"י מנחה מקצועית שתעשיר את ארגז הכלים שלנו בכל   .1

 גיוס ורתימתם כשותפים.  –הנוגע לעבודה עם הורים 

 הגברת מערך הסדנאות במסגרת התיכון והצופים , להורים ולבני הנוער.  .2

 יצירת פעילויות בלתי פורמאליות לבני הנוער.  .3

 ה.לאורך כל התכנית נבצע הערכה ומדיד  .4

 

כבר ביום חמישי הקרוב יש לנו פגישה שבה נגדיר מהם מדדי הצלחה ונכתוב שני שאלונים  

 ובסוף השנה.  שאותם נעביר בתחילת שנה

אני פונה לחברי הועדה בבקשה לחשוב איך כל אחד יכול לסייע לנו בהצלחת התהליך  

   .והתכנית. אשמח שנרחיב על כך בפעם הבאה

 גרגורי : 

ההורים לא שותפים מלאים למה שקורה במהלך היום עם הילדים. לצערי מגיע קומץ קטן של  

שכולל את הצופים , תיכון, יועצות,  הורים להדרכות שאנו מקיימים. לכן אנו מכשירים צוות 

 מנהלת מחלקת נוער, רווחה ועוד בכדי שנוכל לגייס את ההורים להדרכות הנ"ל. 

 

 :  סימה

 כאן , אנו במצב חרום ועל כן הישיבות שלנו צריכות להיות תכופות יותר. לפי מה שנאמר  

 

 ענת:

 יש לזכור שמלבד וועדות החינוך אנו עובדים במקביל גם בבית הספר. 

 

 : יוסי

 מה שנאמר כאן רק מחזק את העובדה שהפועל עומר והצופים חייבים להיות כאן.  
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 : אמיר

 ונמשיך לפעול על פיו. בהתאם להוראות החוק  ם אני שוב חוזר ואומר שאנו פועלי 

מה שמתקיים בתוך בית הספר הינו תחת פעילות בתי הספר והצוות החינוכי  בסופו של יום 

 ולא תחת הצופים. 

 

 לסיכום: 

דקות וההצגה והדיון המתמשך ארך מעל לשעה וחצי   20 -מאחר שאפרת תכננה כ .1

 שתתוכנן. בישיבה הבאה  אנו נבצע את החלק של עבודה בקבוצות  

לתוכניות הרבות  מדדים  לקבוע חשיבה בנושא מדדים וההמלצה הינה יש לבצע   .2

כך שנדע לקבוע לדוגמא מהן התוכניות הטובות  המתקיימות בבית הספר היסודי 

ואילו  ביותר? היכן מומלץ להשקיע משאבים נוספים? אילו תוכניות מומלץ להחליף? 

 לחזק? ועוד..  

ספר היסודי אפרת בשירי על המצגת והדיון המעמיק  הבית ברצוני להודות למנהלת   .3

 בפעילויות הרבות שמתבצעות בבית הספר במימון משמעותי של המועצה. 

 ה. מצורף נספח של חברי ועדת החינוך שהם בעלי זכות ההצבע .4

 

 

 

 

 

 

  


