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קודם כל ערב טוב לכולם, זוהי וועדה בראשותו של אמיר ובהובלתו אנחנו  :כהן סמדרד"ר 

נפגשים כאן. הערב בדיוק נפל אבא של אמיר מקבל אות הוקרה בבאר שבע ולכן הוא ככה 

מלהטט ביניהם לבין הזום, ולא וויתר על הזום הזה אז קודם כל מזל טוב לאמיר ולמשפחה. 

נתחיל את הערב ואמיר יצטרף אלינו בהמשך. המפגש כבוד גדול גם לנו איך אומרים. אנחנו 

חלקים: אני אתן קצת איזה  3-דקות עד שעה, הוא יחולק ל 45של היום מתוכנן משהו כמו 

שהיא פריסה קטנה של תחילת דברים, המנהלות ידברו. אמיר יצטרף מתי שנראה לו או שהוא 

המנהלות קצת יספרו על הדברים  יכול והוא יכול להשלים, הוא מרגיש מספיק נוח בקבוצה הזו.

החדשים שקורים ומתרחשים בבתי הספר וההכנות שלהם לפגוש גם כן את מנהלת הקדם 

יסודי החדשה שלנו, ליבנת, נשמע עליה קצת נשמע אותה קצת ולסיכום לסיכום ככה נשמע 

 אתכם ההורים או הנציגים של הוועדים בכל דבר שתחליטו לעלות, להציג, לחשוב. זה באמת

מפגש ראשון שלנו השנה והדרך עוד ארוכה וזה לא הצינור היחידי זה צינור שיש בו עצירה אני 

אומרת של מפגש ראשון ושני ושלישי ורביעי שאנחנו עושים במהלך השנה אבל אנחנו לאורך 

כל השנה עובדים באופן שוטף ומחובר. גם סבטלנה תציג קצת את החידושים והשינויים 

ף שלה. חסרה לנו  כאן מנהלת מחלקת תרבות שאנחנו נגייס אני מקווה שמתרחשים בתוך האג

בזמן הקרוב, ואראל שהיא מאוד מאוד מאוד משמעותית לנו מנהלת מחלקת הנוער וגם עובדת 

מאוד בצמידות לצופים שלנו שהיא בשמירת הריון והיא תכף צריכה ללדת אבל הבנות שלה 

מנהלת, אמרתי מנהלת כנראה שזה לא ו כאן גם עובדות במלוא המרץ עם הנוער. יושבת איתנ

סתם הטעות הזו, מזכירת האגף שלנו אורנה שהיא כמובן מובילה גם את הוועדות שלנו ועוד 

. אז באמת סיימנו שנה מאוד מאוד מורכבת, הרבה דברים מאוד מיוחדים וחשובים בתוך האגף

ו החזקה ביותר שהייתה שנה שבה להטטנו ואני חושבת שהמילה המרכזית או המשמעותית א

במהלך השנה הזו הייתה סגרים וקצת קורונה ומתווים וכל אחד יבחר את המילה שהוא 

שהייתה יותר או פחות השנה. אנחנו פותחים שנה חדשה ולא פחות מורכבת, לא יותר פשוטה, 

שנה שבה למעשה אנחנו נחשוף את הקליפות, נקלף את הקליפות של האירועים של השנה 

ונלמד על הקשיים בעיקר על קצת נפרק את האתגרים שלא הספקנו לנגוע בהם,  הקודמת,

הקשיים, מנהלות בתי הספר יספרו כל אחת בדרכה תספרנה על למשל חוויות של קושי 

שעכשיו מתגלות אחרי שנה שלמה שבה חלק מהילדים ולמעשה כיתות ז' עד כיתות י' שכמעט 



פסח שזה מאוד משמועתי ואנחנו לא מוותרים על ולא הגיעו לבית הספר רק לאחריי חופשת ה

ומנסים באמת להשלים ולצמצם את הפערים. במהלך השנה  אף אחד מהם ולא לאף אחד מהם

הזו מובילה החינוך בעומר שזו קבוצה מאוד מאוד מרכזית, כל מי שעובד עם האגף יחד עם 

תווך שאתם תשמעו  או בחרנו שלושה עמודי והמפקחות יחד עם ההנהגה של המועצה התווינ

מצוינות כדרך חיים. נשמע קצת חוזר על עצמו, קצת  –אותם כאן חוזרים כמעט בכל וריאציה 

קלישאי אבל אנחנו מדברים על מצוינות ולא הצטיינות, אנחנו מדברים על המקום שבו אנחנו 

כולת לוקחים את הבאים בשערינו עד לקצה גבול היכמוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים 

אם זה  ;שלהם בתחומים שהם אוהבים, בתחומים שהם מומחים, בתחומים שהם ניחנו בהם

במוזיקה, ואם זה במתמטיקה, ואם זה במדעים, ואם זה מקצוע אחר או דספליינה אחר או 

כישור אחר: רגשי, חברתי, מנהיגותי, המטרה היא באמת לייצר להפוך את המצוינות לדרך 

מים או ערך נוסף שהוא מאוד משמעותי ואתם תשמעו אותו הרבה פעמילה נוספת  חיים שלנו.

חוט השני לאורך כל מתווה החינוך שלנו, שא של ערך הבחירה. הוא עומד ממש היום זה הנו

אנחנו מאמינים שצוות מנהלים בוחרים, וצוות בוחר, וצוות חינוכי נמוך יותר מבחינת ההיררכיה 

באמת למידה משמעותית, מהותית שיש בה הרבה  בוחרים הלמידה היאבוחר, ושהתלמידים 

וגם כן הצלחה. מונח נוסף או ערך נוסף שהוא מאוד בולט וחזק רלוונטיות לחיים של הילדים 

אצלנו באגף ואנחנו חוזרים עליו לא פעם ולא שתיים זה הנושא של הקהילתיות, אנחנו מאמינים 

בחיבור של הקהילה לבתי הספר, למוסדות החינוך, אנחנו רוצים לראות את הקהילה בתוך 

משעולים שלהם ועל כל העזרות שלהם בתוך מוסדות החינוך ואת מוסדות החינוך על כל ה

גם החיבורים בין הדיספלינות השונות, אתם היום אתם תשמעו על כל מיני הקהילה שלנו. 

מקצועות לימוד שנלמדים כקורסים אם זה בבית הספר היסודי שלנו, עומרים, ואם זה במקיף 

לה פנים אחרות לגמרי שונות היום הלמידה והחוגים קיב תדיספלינושלנו בעומר. חיבור בין 

שמעסיקות את כולנו. ומעבר לכך גם כן  ותואנחנו מלמדים כמקבץ של דיספלינות אחת לווייני

, החינוך הפורמלי הוא חינוך שמתרחש בבתי הספר, בעיקר את החיבור של החינוך הפורמלי

ים בבתי הספר, לבין החינוך המשלים, לא נקרא לו החינוך בלתי פורמלי אלא החינוך המשל

שיגלוש לתוך הזמן בבתי הספר וגם בתי הספר יגלשו לתוך החינוך שמתרחש אחר הצהריים 

כדי שדברים כאלה יתרחשו נעשת עבודה מאוד מאוד משמעותית של הכשרת הצוותים, הזה. 

מאוד גם הצוות של בית ספר עומרים וגם הצוות של מקיף עומר עובר הכשרה מאוד 

ך, התלמידים יעברו את הדרך שבה צוותי החינוך שלהם משמעותית, הם עוברים את כל הדר

של הגיל הרך, לקדם יסודי אנחנו נגלוש השנה גם כן לצוותים כבר עברו או נמצאים במהלכה. 

, תינוקיות והגני ילדים םכבר התחלנו בחלק מהפעוטוניתוביל אותם את כל התהליך הזה ליבנת 

התפיסה החינוכית שלנו אומרת ה והלאה. נמשיך עם זה הלאהתחלנו את זה עם ימי הערכות ו

, חלק מתוך המערך שלנו. אנחנו לא מאמינים שהמערך פרטנרים שותפים,ורואה בהורים 

החינוכי יכול להתנהל בעצמו ללא הבתים, ללא ההורים. אנחנו פשוט מאמינים שההורים הם 

פיה מאוד מרכזית ומשמעותית,  גם במתן עצות, גם בחשיבה מושכלת ומשותפת והם יהיו 

הגת הורים מועצתית. הנחת יותר שותפים בחלק של הנבאמת השנה אני מקווה שאנחנו נהיה 

המוצא שלנו היא באמת שאנחנו כל הזמן נעסוק בלמידה והשתתפות מקצה אל הטוב ביותר, 

אני מבקשת פה להזכיר ביקור שהיה מאוד שתמיד נשאף אליו.  ממנויש את המדרג הגבוה 

 זהבי, עם ערןבספטמבר הגיע לכן מנהל מחוז דרום,  2-מאוד חשוב ומהותי בראשית השנה, ב

זאת פעם ראשונה שלו של ביקור פדגוגי בתוך כל הפמליה שלו היה ביקור מכונן מבחינתי, 

היה ביקור מאוד חשוב הוא עבר בין גני הילדים, לבית ספר עומרים ואחר כך למקיף  עומר,

עומר, שמע בכל מקום אנקדוטות קטנות על התפיסה החינוכית המשותפת של כולנו, על 

שם באמת הייתי אומרת בשמחה מאוד גדולה. המפגש הזה היה הדברים שמתרחשים ויצא מ

עבור כולנו, אנחנו ככה שמים יעדים נוספים להמשך. אני רוצה  מפגש באמת מאוד חשוב, מכונן

לברך פה את דב חסיד, יושב ראש הצופים שלנו, שהוא למעשה מוביל גישה מאוד מאוד 



נעשה הרבה מאוד שיתופי פעולה  מרכזית בתחום של החינוך המשלים שזה הצופים. אנחנו

יחד נעשה חיבורים עם הצופים, עם בני עקיבא שיש לנו גם כן בתוך המגזר הממלכתי דתי שלנו, 

מאוד גדולים כבר דב עובד מולנו מול האגף בצורה מאוד הדוקה, היום ישבתי למשל עם מנהלת 

יונות, החלומות, מעורבות חברתית של המקיף וכבר דיברה על כל הדברים, המחשבות, הרע

עם גני הילדים. זה פשוט תענוג שרוצים לרקום ביחד עם בית הספר היסודי ועם הצופים ובכלל 

אני רוצה להודות לראות מערכת שלמה שעובדת בסינרגיה ומאמינה שהשלם גדול מסך חלקיו. 

 מאוד למנהלות שלנו, שעברו קיץ לא פשוט ובכלל לכל מנהלות המחלקות, זו שנה שבאמת לא

ונמשיך כנראה לעבוד בצורה הזו בקצב הזה ואני באמת רוצה להודות לכן, היה לנו מנוחה בה 

שזה לא מספיק. אני רוצה  אני אמרתי את זה בכמה פורמים ובכמה הזדמנויות אבל אני חושבת

גם כן להודות למועצה שלנו, להנהגת המועצה, לראש המועצה ולמנכ"ל המועצה שעובדים 

דרך ונמצא דרך לפתור ו, נבדקת, מועלתעם יד, כל דרישה שאנחנו מבקשים איתנו בצמוד, יד 

לממש אותה וזה לא מובן מאליו. הכרת הטוב תמיד צריכה להיות חלק מהפעילות שלנו ואני 

רוצה להעביר את השרביט למנהלות, אנחנו נתחיל עם הגדולה בחבורה ענת מנהלת המקיף 

 בדברים שקורים במקיף.שלנו שתספר לנו ותשתף אותנו קצת 

: קודם כל אני אגיד שאני מאוד שמחה עברנו שנתיים שבם אני מרגישה שבנינו טרייוקס ענת

ואין הפרדה, אין את האי של הגנים ואת  ביחד אגף חינוך, ואני מסכימה שאנחנו עובדים ביחד

פות. ואני האי של היסודי ואת האי של זה, כולנו ביחד התחלנו לדבר באותה שפה ואנחנו שות

חושבת שזה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב, בטח אני יודעת אני חדשה אני כבר לא חדשה 

אבל הכי חדשה בתוך כל המכלול הזה ולי זה מאוד מאוד עוזר שהשפה היא אותה שפה. אנחנו 

וזה אחד וזה תודה לך סמדר בעניין הזה של לאסוף את כולנו קבוצת שייכות טובה וחזקה 

מאוד קשה בשנתיים האחרונות שאני . אני רוצה לומר שאנחנו באמת עובדים הולדבר את השפ

חושבת שהן מאוד חדשניות ואנחנו שומעים את זה שהן חדשניות ואני לא רוצה לספר אותן 

עכשיו סמדר, אני רוצה להגיד שאנחנו פתחנו שנה מאוד קשה, מאוד מאוד מאוד קשה. כל 

כי אני ם, אנחנו חוזרים בעצם לשגרה שהיא לא שגרה הילדים בבית הספר, כמעט ואין בידודי

קוראת לזה המצב של אחרי הפיג'מה, הילדים חוזרים אחרי שנה וחצי שהם לא רגילים 

למסגרת, הם לא יכולים להחשיך מסך, הם צריכים לשבת בכיתה, הם צריכים לפגוש מבוגרים, 

המון ביחס למה שאני  –עת , הם צריכים לדבר אחד עם השני, המון בעיות משמלפגוש ילדים

אחרי שחוזרים אחרי שנה הכרתי בשנה הראשונה, אנחנו לא נבהלים זה ברור לנו שזה יקרה 

וחצי צריך להחזיר למסגרת. ואני חייבת להגיד בתוך כל זה הילדים היו צריכים לחזור לבית 

חוצפה יש הספר, כאילו הילדים מאושרים "איזה כיף אנחנו בבית הספר", אבל יש ונדלזים ו

שתי שכבות שלא עשו תהליך ובעיקר אנחנו רואים את זה בשתי שכבות: בשכבה ז' ושכבה י'. 

ועכשיו אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה אבל זה יהיה בסדר, אני של מעבר של התבגרות 

להכניס מאמינה שתוך שבועיים אנחנו לא סוגרים פער של שנה וחצי אבל אנחנו מתחילים 

שזהו חזרנו. פה אני חושבת שאנחנו מאוד חזקים בתחום הפדגוגי ובתחום למסגרת ולהבנה 

. אם של הלמידה ושל הבחירה ושל המצוינות ועכשיו אנחנו צריכים להתעסק דווקא במסגרת

המסגרת תהיה מאוד מאוד ברורה ובהירה לכולנו יהיה לנו הרבה יותר קל לממש את מה 

ואני חושבת שהחלק שאנחנו לדרך  םים אמיתיי. אני אגיד שרוב ההורים שותפשאנחנו רוצים

מרגישים זה שקשה לו ובגלל שקשה גם להורים גם לילדים בכניסה למסגרת, בקבלת הסמכות, 

בראשון לספטמבר מתמשך של למידת המערכת ואנחנו כל הזמן חוזרים אני חושבת שכולנו 

שגם  אני אספר לכםים" ואומרים "אנחנו עושים ביחד, אנחנו לומדים ביחד את מה שקורה לילד

לחלק מהמורים מאוד מאוד קשה: שעות עבודה, יום מלא ורצוף. אז יש לנו חזרה לצד החזרה 

את הבעיות המנהליות אני אקרא להן, הזו אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב איך אנחנו פותרים 

את  ידאני אג –כל התמך שלנו כדי שכל הדברים יצאו לפועל. היום מאוד מאוד שמחתי לשמוע 

ומחשבים  21זה כך, ההורים, חלק מההורים מאוד מאוד כעסו שנכנסו לתהליך של המאה 



ובית ספר מתקדם ולמה אין תשתיות. היום היינו אצל אהרוני וסמדר, רחל ואני וחשבנו שאנחנו 

צריכים קצת תשתיות או קצת הרחבת פס הבנו שהבעיה הייתה גדולה יותר אבל היא נפתרה, 

מכרז כבר, ביום רביעי אהרוני יושב עם הצוות של מטריק שזאת החברה  זאת אומרת היה

ספר בעצם לבית הספר הכי שבעצם אלף שזכתה במכרז כדי לשפר ולתקן ולקחת את בית 

משתמשים יוכלו להשתמש בו זמנית, ניקח את זה להכי. אני חושבת שזה חשוב לבית ספר 

חזקה לא יכול להיות שאנחנו נמשיך עם  במיוחד לבית ספר כמו בעומר עם אוכלוסייה על כך

הלוח והגיר, אני יודעת שיש הורים שמאוד מאוד כועסים אבל אני חושבת שאנחנו בדרך הנכונה 

כדי לפתוח את הילדים לא למחשב אלא למה אתה עושה איתו, איך אתה פותח דלת לכיתה 

י חושבת שהשנה איך לומדים במרחבים, איך לומדים בחצר. והדבר האחרון שאני אומר אנ

הסתגלות למערכת, אז יש את התוכניות שקיבלנו בנינו תוכניות לאותם ילדים שיש להם קושי ב

 ממשרד החינוך ויש את הדברים שאנחנו החלטנו עם גיבוי של המועצה, אני יכולה להגיד

 10,000שעות זה הרבה מאוד כסף כל שעה זה  100שעות מהמועצה,  100שאנחנו מקבלים 

שזה גינה שהיא גדולה יותר  ANPשעות ויש ילדים שיקבלו  100נה. אנחנו מקבלים שקלים בש

מהגינה שהייתה, עם כיתת גן, עם חלקות כדי שהילדים יתחילו קצת עם אדמה, עם חממה, 

שאנחנו מעבר לגינה יש לנו מורה לאומנות שתעשה אומנות היום הגיעה הצלה. אני מרגישה 

טיפולית לילדים שזקוקים לזה, הקמנו כיתת אחראיות אישית, כיתה לילדים שקצת קשה להם 

להסתגל אז הם נשארים בסוף היום כדי להבין איך הכול עובד, איך לקבל אחראיות. בקיצור 

כל כך קשה אבל אני חושבת שלאט ולא קל ובאמת לא חשבתי שאני מרגישה שהתחלנו קשה 

לאט, אני מאוד אופטימית ובתקווה, אם לא הייתי אופטימית לא הייתי בחינוך, ואני אופטימית 

כי אנחנו למדנו לעבוד ביחד ויש כוח גדול לקבוצה. ואני גם מאוד מאוד שמחה שלפני שנתיים 

לור של מחוז דרום, לא שהגעתי לבית הספר אמרתי לצוות מורים אני רוצה שאנחנו נהיה המגד

בר אני בספטמ 2-פדגוגית, ושל עשייה, וביכול להיות שאנחנו לא נהיה המגדלור של חדשנות 

 אגיד את זה במלוא הצניעות, וסמדר יודעת את זה. זה לא שהיו צריכים את האישור החיצוני 

שהם הזה, אבל לפעמים האישור החיצוני הזה אומר לנו "אתם טובים, אתם עושים דברים 

וזה מאוד מאוד חשוב. וזהו אני באמת מאחלת לעצמנו שנה טובה והמון עשייה  נכונים לעשייה"

 טובה.

 : תודה לענת. סיגל, מנהלת עומרים.כהן סמדר

סיגל מנהלת עומרים. אז אנחנו פתחנו את השנה כמובן בראשון : ערב טוב לכולם, ישי סיגל

ות. בראשון לספטמבר קיבלנו את כית 4תלמידים, שכבה א' מונה  771לספטמבר עם 

בשטח, ברחבת בית הספר, לא היה טקס אומנם היו מפגשים של מחנכת התלמידים וההורים 

בתקווה ללמידה היה מאוד קצר וחזרנו בסוף ספטמבר עם תלמידים. זהו חודש ספטמבר 

יש הדבקות, יש כיתה אחת שהיא רציפה, אצלנו ביסודי רוב הילדים לא מחוסנים, אז לצערי 

ועוד חצי כיתה שבגלל צהרון מגן אברהם הם גם נכנסו לבידוד, אבל אין מה לעשות בבידוד 

אנחנו צריכים ללמוד לצד הקורונה. אנחנו נכנסים לכיתה ירוקה, אנחנו נכנסים לפיילוט של 

רצף לימודי  שיותר כיתה ירוקה מאוד חשוב לציין שזה פיילוט, באמת בתקווה ליצור כמה

לתלמידים שלנו. השנה מתחילות לנו מספר תוכניות חדשות: אנחנו מתחילים השנה עם קורסי 

בחירה, קורסי בחירה דו גילאים, שכל מורה בעצם עם התחום עניין שלה מביאה בונה בעצם 

כאשר התלמידים יכולים לבחור שלושה קורסים בשנה. אנחנו חיברנו קורס שעתיים בשבוע 

הבחירה למצוינות. גם אנחנו ממשיכים את תוכנית שביט שהתחלנו שנה שעברה,  את קורסי

תוכנית שביט זה בעצם תוכנית שבית הספר נבחר זה נקרא בית ספר מוביל פדגוגיה איכותית 

ל בית בונים את הציר המארגן ששבו בעצם יש לנו מלווה של יועצת אירגונית וביחד איתה  

אחד הדברים מהציר המארגן זה באמת בחירה זה מצוינות, הספר, את הזהות הבית ספרית. 



זה הוראה נותנת פרט. אז לקחנו את קורסי הבחירה וחיברנו אותם למצוינות בכך שהמורות 

בונות את הקורס לפי תוכנית של רמזולי של תוכנית אמירים שיש בה כמה עקרונות של תוצר 

דבר נוסף זה הוראה מותאמת  .רה למצוינותחיבור של נושא בחי אז עשינוסופי, וכולי' וכולי'. 

תחילה וב המשך. והשנה להכיל את כל העקרונות משכבה ג' עד  פרט. בבית הספר יש לנו א

עם ד"ר דורית סימון, זה ליווי הצוות מאוד מכוון לתהליך אנחנו עוברים הדרכה  ו'. בית הספר,

ילדים  30שאי אפשר ללמד בניהול העצמי באמת מתוך אמונה שאנחנו לוקחים לאורך השנה 

ומדים לימודי סקראץ', שפת זה השנה בשכבות ד' וה' לאותו דבר, זה דבר חדש. דבר נוסף 

תכנות. זהו, עם הפנים יש עוד הרבה תוכניות, אנחנו נתנו את הדגש בספטמבר ואוקטובר על 

חברתי. אנחנו -הפן, ענת דיברה על אלימות וכולי', אצלנו דווקא בגיל הצעיר יותר על הרגשי

רואות שהם צריכים מענה ובאמת שם אנחנו נותנים דגש מאוד גדול. זהו בחופש שודרגו חדרי 

. מיקריםהשירותים עברו שידרוג, אנחנו מתחילים בקרוב מאוד אני מקווה לעבוד על כיתת ה

והשמיים הם לא הגבול, אני מקווה באמת שתהיה לנו שנה טובה ומוצלחת ומשמעותית, 

 טובות.ובשורות 

תודה סיגל. אנחנו נכיר את ליבנת, ליבנת בן דיין היא בעצם מנהלת מחלקת הקדם : כהן סמדר

אבל בתפקידים האלה אתם יודעים מאה ימי חסד, מאה יסודי שלנו, נמצאת שבועיים בתפקיד 

שעות חסד? אין דקה של חסד, וצוללים לתוך התפקיד. אז בואו נכיר אותה קצת ועל התפיסה 

 שלה. החינוכית

אני ליבנת. בהכשרה שלי אני בעלת תואר ראשון לגיל הרך : אז ערב טוב לכולם, בן דיין ליבנת

, בטח ענת בתיכון מכירה את הפרויקט, עם תעודת הוראה, מנחה ומדריכה בפרויקט מיכא"ל

אני מאוד מאמינה הגישה אני עובדת לפי הגישה של ברופמן ברנדל, שאומרת בעצם שהילד 

כל העיסוק שלנו הוא סביב הילד, האם זה תואם התפתחות, האם זה תואם לצורכי הוא במרכז ו

שהתחלתי לדבר גם עם מובילות בפעוטונים ובתינוקיות וגם עם הילד, וזאת השפה בעצם  

ה, כאגף באמת נשמור על שפה אחידה, תואם התפתחות, הגננות. וחשוב מאוד שאנחנו כמועצ

כבוד לילד, לדבר אליו בגובה העיניים, לתת יחס הולם גם תואם גיל. אני מאוד מאמינה בלתת 

משלבת את כל נושא הכרת הטוב, לילד ומן הסתם גם לאיש הצוות שעובד. יחד עם זה אני גם 

להוכיר את הטוב גם לצוות וגם להורים, לשלב במיוחד זה שאנחנו בתוך יישוב קהילתי לבנות 

גם להורים ולחשוב ביחד על פעילות גם לגיל שהיא בנוייה גם לקהילה עצמה, תוכנית  איזשהו

זה גיל הרך במה כי בעצם ה יהרך אחר הצהריים שבאמת תיתן מענה לגיל הרך ותיתן איזושה

ים, שהשורשים חזקים ויציבים צומח לנו עץ יציב, ואיתן, וכמו התשתית, זה הבסיס, זה השורש

שצריך ולשם אני באמת רוצה לחתור. אז באמת אין ספר שנכנסתי ככה, סמדר הכנסת אותי 

שבליווי שלך, ובליווי של אורנה, ככה בעדינות בהתחלה וככה פוף אבל אני מרגישה שבאמת 

וב ביותר וזה באמת הגישה זה החלק החששביחד כאגף אנחנו באמת נצליח בשיתוף פעולה ש

תמידי, שזה משהו שבאמת צריך לשמור עליו.  ןשל האגף, הרבה עבודה משותפת, סנכרו

ם. עשיתי סיבוב בפעוטונים, בתינוקיות טוניומדברת המון על נושא של חדשנות, חדשנות בפע

ך, היום הגיע באמת גם בפדגוגיה של הגיל הר 21ראיתי, צפיתי יש המון חדשנות של המאה 

אלינו אני יכולה לשתף אתכם דרמטיקה, שזה מתמטיקה לקטנטנים דרך דרמה ושירה ומוזיקה 

אחרי חוזר מנכ"ל שמבקש שילדים יעלו לכיתה ותנועה מלמדים מתמטיקה לילדים בגיל הרך. 

בגיל א' עם יכולת למנות עד חמש אז ילדים בעצם יכולים למנות עד עשר ועד חמש עשרה 

בעצם ילד הוא ספוג וככל שאנחנו נמלא אותו בחדשנות, בגישה שהיא  ן שום סיבה, הרך. ואי

חדשנית בשיתוף פעולה שהצוותים יקבלו את כל הידע, אז אין סיבה שהילדים שלנו לא יעלו 

 זאת הגישה שאני באה איתה.. בגישה הזאת לגנים שלנו שהם כבר מבוססים היטב

 אתה או קודם כל הצוות ואז אתה תסכם?  אז אמיר קודם: תודה ליבנת. כהן סמדר



 .אפשר קודם צוות, אני רוב הזמן הקשבתי :אליעזר אמיר

 השפ"ח.טוב, סבטלנה מנהלת  : אנחנו רק מידי פעם בדקנו דופק, אבל הכול בסדר.כהן סמדר

כל מה שחשוב לי להגיד זה שכל מה שקשור בתחום בריאות : ערב טוב, פרוקשוב סבטלנה

הנפש שאני אחראית עליו ביישוב הוא שלאחרונה כתוצאה מהמצב בעקבות הקורונה הוא הפך 

החשובים אני חושבת שכולם מדברים עליו והחשיבות של חיזוק החוסן  התחומיםלהיות אחד 

לי להגיד שאנחנו התחלנו שנה  שקשור לתקופת ההסתגלות ללימודים. חשוב בכל מה הרגשי 

שהם עובדים באופן קבוע הוא כולל: ארבעה פסיכולוגים  יבהרכב מלא, השירות הפסיכולוג

שירות פסיכולוגי משלים.  –במסגרות וכל הזמן אנחנו גם משתדלים לתת שירותים תקופתיים 

הליווי של שזה המשמעות של זה שבנוסף לעבודה הרגילה שלנו שאנחנו עושים אותה כל שנה 

, היוועצות למורים, להורים, טיפול במקרים חריגים. אנחנו מאוד משתדלים ככה םצוותים חינוכיי

התמקדו חינוכיים, הפרויקטים ליזום ולבסס מבחינת החשיבה וכמובן גם בהתייעצות עם צוותים 

במניעה של בעיות כי בעצם אם אנחנו השנה נכנסו לפרויקט שמתמקד בנושא של מניעת 

אבל כידוע אני חושבת שהרבה מטופלים מגיעים לקצה של התמודדות עם מחשבות דנות, אוב

אובדניות נקודת ההתחלה שקשורה לרמת דיכאון גבוהה, ורמת חרדה גבוהה וכל מיני שיבושים 

מצליחים למנוע את הירידה אז אם אנחנו  יתבתפקוד הלימודי והסתגלות למסגרת החינוכ

לדיכאון וחרדה אז זה נותן צעד ראשון לתוכנות מניעה גם  לחוויות כאלה קשות שקשורות

יש לנו כבר אז למשל   ., ולא רק להיות המרכז שמטפל במקרים החריגיםבתחום של אובדנות

קורונה למשל הייתה לנו יוזמה ובדקנו איך זה עובד ולדעתי ניסיון להפעיל תוכניות כאלה בזמן 

שנתנו לו  ותנו להמשיך עם זה. עשינו פרויקטוגם סמדר ככה עודדה אזה היה מאוד מוצלח 

כותרת "נפגשים בשישי" ואלו היו קבוצות שהינו נפגשים בימי שישי להורים במטרה לחזק את 

המודעות שהחוסן של הילדים מאוד תלויה, במיוחד בגילאים צעירים, קשורה ליכולת של 

והבנו שצריך להמשיך עם הילדים לשחק איתם. חיזקנו אותם וקיבלנו פידבקים מאוד חיובים 

זה, השנה אנחנו יזמנו פרויקט נוסף שהוא קשור לכוונה לחזק מיומנות ילדים מכיתה ו' לכיתה 

, . אנחנו נלווה את הפרויקט הזה גם בכיתות, אנחנו נמדוד את התמונת מצב לפני הפרויקטז' 

ותו או לא. מדובר אחרי שאנחנו נסיים ובעוד שנה נסיק מזה מסקנות ונחליט אם אנחנו נרחיב א

בעצם בפרויקט טיפולי שהוא מתמקד בניסיון שלנו לחזק ילדים ואת היכולת שלהם להתמודד 

שקשורים למעבר. וגם במקביל אנחנו נעשה קבוצת מורים, למטרה זאת אנחנו גייסנו 

. אז  עבודה בקורונה בפרויקטפסיכולוגית נוספת בעצם זאת המטרה ואני גם אלווה אותם 

אנחנו תמיד זמינים אני חושבת שכל אחד ברשות כבר קולט שכמעט לכל ההורים יש את 

הטלפון הנייד שלי, אני תמיד מתייחסת לכל פנייה ואני חושבת שגם כל פסיכולוגית עושה את 

 זה אז אנחנו כאן. 

 בוא ספר לנו מה קורה עם הצופים.: תודה רבה. דב ברשותך כהן  סמדר

ב, אני דב חסיד ראש השבט, בהתנדבות איתי אלישה פנקר הוא הגזבר. ערב טו: חסיד דב

נדסת מכונות באוניברסיטת תל אביב, אחר ההשכלה הפורמלית שלי דרך אגב היא: למדתי ה

כך למדתי הנדסת מערכות בטכניון, לא למדתי חינוך אבל הייתי מפקד המון שנים בחיל אוויר 

ם פחות ויצא לי לא מעט גם לחנך דורות של אנשים. אז עבדתי עם הרבה אנשים צעירים, צעירי

אז ככה אני החלטתי להתנדב לא רק כי אני דור שני בעומר, אשתי גדלה פה ואני הצטרפתי 

אני מהמרכז במקור, החלטתי שהגיע הזמן לתרום קצת לקהילה אז החלטתי שאני מתנדב 

אספר עוד קצת. השבט  ת על השבט, למרות שאתם מכירים אבל אניכראש שבט. אני אספר קצ

במאה הקודמת. פתחנו שנה בראשון לאוקטובר אחרי ' 79שנה הוא הוקם בשנת  42שלנו קיים 

מהמועצה וזה גם המקום להגיד תודה, זה באמת לא מובן מאליו הייתה שם לא הרבה עזרה 



חניכים בפעולה  600-וט כמעט עשייה שם במועצה כדי שנוכל לפתוח בזמן, ובעצם לקל

רוב החניכים  מבחינה סטטיסטית . אם מסתכלים על הפעמוןליטריוויאהראשונה, ממש לא 

, 90חניכים, ה'  100צעירים, למשל חתך החניכים שלנו בשכבה ד' הוא  דווקא הם יותרשלנו 

ת יש זאת אומרת הפעמון הוא טיפה ימינה זאת אומרת מבחינה סטטיסטי ,, והולך ויורד80ו' 

אנחנו היום לשנת  730יותר חניכים צעירים. דרך אגב היעד המספרי שהצבנו לעצמנו הוא 

. אנחנו היום השבט הגדול ביותר בדרום וזה כנראה ימשיך להיות ככה בשנים הבאות.  2022

לעצמנו לשנת עבודה תשפ"ב הם קודם כל: השקעה בשכב"ג )=שכבה הדגשים ששמנו 

לא נשקיע חזק בשכבה הבוגרת שזה בעצם המודל, חניך שמתבגר  בוגרת(, אנחנו מבינים שאם

ככה הוא צריך להיראות בצופים אז זאת תהיה דוגמא טובה לחניכים הצעירים שמסתכלים 

מן. אנחנו נחזק את הקשרים לקהילה, סמדר ציינה את זה קודם אז תכף אתם עליהם כל הז

ו נשקיע בחינוך והתמהת נורמות תתחילו להרגיש אני מקווה שכבר התחלתם להרגיש, אנחנ

יש כמה דברים שאנחנו פחות אוהבים אז אנחנו ננסה להוריד את זה לאט חיוביות בשבט, 

זה קורה לאט ואנחנו  ON/OFFלאט. שינויים במקומות במיוחד כאלו זה לא מה שנקרא מתג 

נטפל עובדים על זה אבל אני מאמין עם התמדה אנחנו נצליח. אנחנו נסדיר את הנהלים ו

פה שאנחנו גם וגם אנחנו נטפל בשבט בהיבט של המתקן וראייה קדימה. חייב לציין בתשתיות 

נועת בן של הקורונה. אז קודם כל כפי שאתם רואים הילדים צמאים לתבמו אצלנומסתכלים 

ציה. אנחנו ם פשוט מגיעים עם המון מוטיבנוער, רואים את זה לפי האנשים שמצביעים ברגליי

להחלטה שגם אם אנחנו עכשיו נהיה עם, אני מקווה שלא אבל אי אפשר לדעת, ניכנס הגענו 

לגל חמישי או שישי אנחנו לא נעשה זום, אנחנו נחזיק את השבט ואם נצטרך להתפצל 

בפארקים אנחנו נעשה את זה. אנחנו לא נעשה זום, אנחנו נמשיך להתנהל עד כמה שאפשר 

ברתית. זהו זה המקום באמת להגיד שני דברים, קודם במידה ונצטרך כשבט, כתנועת נוער ח

כל באמת תודה למועצה באמת השקעה גדולה מאוד ואנחנו נמשיך לעבוד ביחד ולהשקיע 

ביחד. ואנחנו נצטרך ויש לנו השקעה גדולה מאוד מבית הספר תיכון וגם בית הספר היסודי, 

גם חלק מהזמן להיכנס לבתי רוב הילדים מגיעים משני בתי הספר האלה ולכן אנחנו נצטרך 

ספר האלה, אנחנו כמובן נקפיד עם תיאום ועם כל נושא הקורונה, כמובן כל האנשים שיכנסו 

יהיו מחוסנים ואנחנו על פי הכללים שאתם תקבעו. וזהו אלו שני הדברים עד כן, אם יש שאלות 

 נוספות אני אשמח.

 : תודה. ואמיר.כהן סמדר

אנשים לשאול שאלות, עכשיו אחרי שהם שמעו את הזמן לתת ל: אני חושב שזה אליעזר אמיר

 הכול כי יש לא מעט נושאים שהציבור שואל וזה ההזדמנות לשאול שאלות ואחר כך אני אסכם.

אני רוצה סיגלית לפנות קצת אל מה שאת הצגת ואת מה שאת דיברת עליו.  אמנון גלסנר: 

ית הספר יסודי הרבה יותר להרחיב הבית ספר הוא בית ספר יסודי ואני חושב שאפשר בב

ולקשר את זה גם למצוינות וגם לקשרים הבסיסיים שלהם של מבחינת הבחירה של הילדים 

שייכות, תחושת אוטונומיה. זאת אומרת שזה שהמורות בוחרות תחושת מסוגלות, תחושת 

מצומצם וזה איזה שלושה נושאים והם בוחרים מבין השלושה נושאים האלה זה מאוד מאוד 

משהו ומוטיבציה של התלמידים ללמוד בכוח מזה שהם רוצים ללמוד לא באמת מאפשר בחירה 

שמעניין אותם, שמסקרן אותם, שיש להם תשוקה ללמוד אותו, שיוצא מהתשוקה שלהם ואם  

ה אז למה לא לתת להם בדיוק את זה, לתת להם לבחור איך יש לך כבר כמה שעות של בחיר

מענה לזה וגם מבחינה של מצוינות  ןות אותם בדבר הזה אני חושבת שזה גם ייתומה ללמוד ולו

 ה, וגם כל אחד לומד בצורה אחרת דיברתם גם על פרסונליזצילהביא את עצמם לידי ביטוי

ומעבר לזה באמת לעלות את רמת תחושת העניין הלמידה הרגשית שלהם. הם יהיו הרבה 



מורות בחרו, אני בטוח שיהיה לזה  3קורסים ש 3בין יותר בעניין מאשר שהם יצטרכו לבחור 

 .אימפקט הרבה יותר גבוה, עכשיו אני שואל אני יודע שיש מלווה, ויש אילוצים

זה מצחיק אותי דווקא כי אתמול היה לי ביקור של מפקחת בית הספר ואני אמרתי סיגל ישי:  

י חייבת לומר שהם בוחרים להמשיך עם הבחירה הזאת גם בכיתות. קודם כל אנלה שאני רוצה 

הקורס יש בחירה. אם זה היה מסתיים בזה שהם  תחומי עניין, את הקורס שהם ירצו גם בתוך

רים קורס וזהו לא עשיתי בזה כלום, גם בתוך הקורס עצמו תהייה להם בחירה זה אחד. בוח

ם הצוות זה התחלה אנחנו עכשיו לומדים את עיקרו של ערך הבחירה, התלמידים לומדיושתיים 

לומד, השלב הבא יהיה באמת להכניס את זה לכיתות ולשיעורים שבו תלמידים באמת יכולים 

לבחור איזה שיעור ללמוד, לעשות את המשימה עם חבר או בנפרד. בהחלט אני מקבלת את 

 -מה שאמרת 

אמנון גלסנר: מתוך מה ללמוד? איך ללמוד? כי כל אחד יכול עם דרכים שונות של למידה ובסוף 

שבניתי,  בצורה אישית. אני בוחר גם איך לשתף עם אחרים את הידע דרך אגב גם איך לבטא 

כלומר לא כולם , אתה צריך פשוט אני לא יודע איך להגיד את זה אבל זה ממש לשבור איזושהי 

אבל אפשר לעשות את זה ביסודי ובטח בכיתות עם מה שמוכר לנו היום  180שות תבנית ולע

 הנמוכות, וחבל לא לנצל את הדבר הזה אני אומר תלכי על זה עד הסוף.

רגע, חכי תתחילי עם סיגל ישי: הולכת ובגדול, בדיוק רציתי להגיד שהמפקחת אמרה לי סיגל 

. בהחלט שזה השלב הבא, אני ממש בתוך קורסי הבחירה לאט לאט שהילדים יכנסו לזה ואז

 זה, אתה צודק אני מסכימה איתך.

: אני רציתי בעיקר לשאול את סמדר או את אליעז אתם באמת מדברים כל הזמן על רינת מסד

והחינוך מה שקראתם לו חינוך משלים שזה כמובן תנועות הנוער שזה נפלא החינוך הפורמלי 

בכל המועצות, בכל העיריות הוציאו כבר ממזמן בטח  ביישוב, מה קורה עם החוגים? כאילו

מלפני שבועיים שלושה חוברות עם החוגים והזה, פה אנחנו כאילו ממש מנתקים אותם יש 

שקוראים לה חוגים וכל פעם מישהו שואל איזה חוג יש איזה קבוצת ווצאפ של תושבי עומר 

כל החוגים חנו כבר באמצע אוקטובר, ומישהו עונה לו. כאילו מה קורה, יריד חוגים פעם היה, אנ

התחילו כבר. זה דבר אחד אם כבר מדברים על מצוינות זה בפנים כי זה חוגים ועוד דבר 

שחשוב לעלות זה המחירים של החוגים בעומר, שהם מטורפים אם אני שולחת שלושה ילדים 

חס לשני לחוגים אני שלחתי אותם לשנה באוניברסיטה. אז הייתי רוצה אם תוכלו להתיי

 הנושאים האלו.

חוברת החוגים עוד לא יצא עדיין היא צריכה לצאת אני סמדר כהן: קודם כל את צודקת רינת, 

מניחה עד סוף שבוע הבא אני מקווה שהיא תצא כבר, היא מוכנה, ערוכה נשאר ממש רק 

או אין סיבה הדברים האחרונים. את צודקת זה לא בסדר היינו צריכים להוציא אותה קודם 

 -הסבר שיכול להצדיק את זה שלא הוצאנו את למשל אפילו כבר באוגוסט

 .רינת מסד: אפילו בספטמבר, חגים, סוכות 

לא זה לא הסיפור. בעניין החוברת של החוגים היא תצא בקרוב מאוד שהיא  סמדר כהן:

ים וכזת, מלאה, גם עם חידושים חלק מהדברים יהיו שם בכלל ככותרות למשל, אנחנו הולכמר

להקים מרכז מוזיקה שאנחנו בתהליך של מכרז בו אז אחר כך ההמשך שלו יפורסם, או מרוץ 

עומר שאנחנו עדיין בתהליכי בנייה או כל מיני דברים שאנחנו עדיין עובדים אבל תהיה חוברת 

חוגים חדשה, דשנה, עמוסה בחוגים תצא בקרוב מאוד. שנה הבאה אנחנו נקפיד שתצא עוד 

 -קודם



ד: הבעיה היא שאני כבר נרשמתי לחוגים כי הילד רצה ויכול להיות שאני אגלה שהיו רינת מס

ותר רציתי ולא הייתי מודעת אליהם, זאת בעיה. אלף אני רוצה להגיד שגם חוגים אחרים שאני י

אם יש הכנה ועיקוב אני חושבת שנכון לפרסם "תקשיבו יש חוברת בהכנה ויש עיקוב" כל המלל 

ולמה לא יוצא ולמה רק בעומר אין הוא בטח לא משרת לא את המועצה לא  הזה שיש בקבוצות

את היישוב לא את התושבים חבל פשוט. אז גם אם יש עיקוב נכון היה לעדכן שיש עיקוב או 

, אני מבינה את הרצון שהכול יצא מושלם אבל אני חושבת שפה םלהוציא משהו חלקי בינתיי

 וקטובר והילדים כבר רשומים לאיזשהו חוג, חבל.פספסנו בגדול כי אנחנו כבר באמצע א

שהחוברת רינת אני חושבת שיש הסברים אובייקטיבים אבל עוד פעם אני מתנצלת סמדר כהן: 

עדיין לא יצאה היא תצא בקרוב מאוד, ושנה הבאה אנחנו נעשה תיקון של הדבר הזה. לגבי 

ואת יודעת אנחנו ניתן את  מחירי החוגים כמו שאת יודעת חלק מהחוגים הם חוגים פרטיים

 הדעת גם על זה, אני רושמת את זה פה לפניי ואנחנו ניתן את הדעת גם על העניין הזה.

 -רינת מסד: אוקיי תודה רבה כי באמת אני חושבת שזה נכון שהחוגים פרטיים

 -אמיר אליעזר: לא כל החוגים הם חוגים פרטיים

 רינת מסד: נכון אבל דיברנו על זה סמדר גם בעבר שאולי שווה להכניס מתנ"ס 

 סמדר כהן: בודקים את הדברים, כל הדברים נבדקים

, רינת מסד: זה חלק מהדברים שדיברנו עליהם כי עובדה שבמקומות אחרים זה עולה פחות

שר להשיג את החוגים גם כי העירייה לא מכניסה כסף ואני יודעת את זה באופן אישי כלומר אפ

האלה בפחות, כאילו אנחנו בעומר אז הכול עולה באיזה פרמיה מטורפת, כאילו המדריכים 

 יודעים שזה עומר אז הם מקפיצים אז המחירים אבל אולי אפשר לעשות איזה משא ומתן

אמיר אליעזר: ראשית אני רואה סמדר שאין פה נציגות של הפועל עומר וכן חשוב שתהייה 

גם אם זה עמי אם הוא יכול או מישהו מטעמו, בעבר כן הייתה נציגות מהפועל עומר  נציגות

דווקא מרבית עד כמה שאני יודע החוגים מנוהלים יו"ר הפועל היה מגיע וחשוב שתהיה נציגות. 

על ידי גוף כזה או אחר כלומר זה או דרך הפועל או דרך הבריכה אבל יש הרבה חוגים שהם 

יים, אבל בשורה תחתונה הנושא של מחיר החוגים הוא שנים על גבי שנים קיימים, יש גם פרט

רק שתבינו המועצה משקיעה המון במה שנקרא הפועל וזה כל מה שקשור לתשתיות, 

לתפקידים שם, לסבסוד, תמיכה שהיא תמיכה לא קטנה כמו שהיא משקיעה לדוגמא בצופים. 

ממה שאני רואה ולכן אני ביקשתי מרוצה אבל אני בהחלט מסכים גם אמרתי לסמדר גם אני לא 

אפ על דברים שאנחנו צריכים לשפר -שגם תשאלו שאלות כי אנחנו לא פה גם כדי לעשות פולו

 ודברים שאנחנו צריכים יותר לתת את הדעת ונדון בהחלט בעניין הזה.

אוד . אני אתנצל אני צריכה לצאת עכשיו לזום אחר אבל אני מודה לכם מרינת מסד: תודה רבה

ואני באמת חייבת להגיד שבתור ראש וועד ההורים בעומרים שהמנהלת עושה עבודה נפלאה 

 ואנחנו מאוד מרוצים ותודה למועצה גם , נכון המועצה עזרה עם השירותים גם סיגל?

 סיגל ישי: המועצה עזרה לי בכול, אני חייבת להודות

וצה להדגיש את השירותים כי זה רינת מסד: אז אנחנו רוצים להודות על העזרה בכול ואני ר

היא עזרה וטיפלה בו ואני מאוד מודה לה היה נושא מאוד מאוד כאוב , שסיגל נכנסה לתפקיד 

והעברתי את זה גם להורים שהם גם מעריכים ומודים ומקווה שנשמור על הסטנדרט שהתחלנו 

 איתו אז תודה רבה לכולכם תודה.



 .סמדר כהן: תודה רינת

עוד שאלות? אני רואה שיש פה גם את מאיה ואת אסתי ואת ניסים שהיה, יש אמיר אליעזר: 

 שאלות מצד הנציגים שאמורים להתעניין ולהעביר את המידע?

ניסים כהן: מבחינת תנועות נוער אז צריך לשים לב שיש גם את העניין של בני עקיבא שהוא 

תשומת לב. זה גם משהו שצריך וגם צריך מענה של תקציבים, פרסום, מתהווה ביישוב גם עניין 

 לראות איך אנחנו מטפחים את זה.

גרת הממלכתית דתית שלנו, בוודאי שהזכרנו את בני עקיבא, אנחנו גאים שהמס סמדר כהן:

קיבלתם תמיכות, יש מקום שהוקצה לבני עקיבא, אנחנו בקשר עם המדריכה, איך אומרים חזק 

 חזק ונתחזק.

נו שנעבור למבנה הוא לא רלוונטי כמו שאת יודעת ואז דיברניסים כהן: לגבי המקום, המקום 

של מועדון הנוער כי כמו שהסברתי כל הילדים הם מהאזור החדש וזה לא הגיוני לשלוח אותם 

כל פעם בחום או בחורף מהחדש לישן זה הליכה בשבת וזה תוקע וצריך להזכיר לפיני שזה 

 בגלל הריחוק.העניין וצריך למצוא מקום לא בגלל שהוא לא טוב 

 אמיר אליעזר: בכל מקרה הנושא בטיפול והקשר שלך הוא קשר רציף

אז יש עניין שאז ניסים כהן: כן ודבר שני, דיברתם גם על תרבות אז גם העניין של מבוגרים 

בזמנו עשינו חוג כדורסל למבוגרים פתאום לא יודע מה נהיה הכתובת, אמיר, אבל פתאום 

 -מה פתאום האולם לא זמין, לא מקבלים

 אמיר אליעזר: רגע על מה אתה מדבר? 

 ניסים כהן: על לעשות ערב כדורסל ערב אחד למבוגרים.

אותו לעמי והם המשיכו הלאה את הטיפול. ניסים  יהפניתתושב עומר אמיר אליעזר: דיבר איתי 

כהן: לפנות לעמי הזה ולהגיד שהמבוגרים רוצים לשחק פעם לשבוע אני לא יודע אם זה המקום 

 -כי עושים טובה למישהו זה חלק מהשירותלא אבל זה 

 אפשר לבקש ממך להוציא לי מייל בעניין?סמדר כהן: ניסים היקר, 

 ניסים כהן: בטח.

 : מעולה. אז אנחנו נטפל אני מבטיחה לך שאנחנו נבדוק לעומק ונטפל.סמדר כהן

 זה היה שעה שבועית ופתאום אין זה אי אפשר.ניסים כהן: מצוין. 

 סמדר כהן: אין בעיה אנחנו נטפל.

 אמיר אליעזר: אסתי, לא שאלת שאלה אסתי, יש לך שאלה לשאול?

 הנשירה הסמויה בעקבות הקורונה : האמתי שרציתי לשאול את ענת על הבעיה שלטלאסתי פ

 בבית הספר. אם יש כזאת? אם יש טיפול משמעותי בעניין? כי זה משהו ששמענו עליו קצת.

היה ושהיה לנו את המפקח שהוא הגיע תענה אני רק רוצה להגיד  שענתאמיר אליעזר: לפני 

נתון של נשירה בארץ הוא . בביקור עלה באמת יום מדהים ומערכת החינוך קיבלה ציון לשבח

 והנשירה שלנו רחוקה משמעותית מזה. היה משמעותי ממש 



איבדו מוטיבציה, "יאללה ענת טרייוקס: אני אגיד שאת צודקת הקורונה גרמה לזה שהמון ילדים 

אני אשאר בבית, יאללה אני עובד במוסך אני אמשיך לעבוד". אני אגיד קודם כל שבעומר 

רים, כהחלטה של המועצה ואני מקבלת אותה מערכת החינוך היא החלטנו שאנחנו לא מנשי

אחוז זכאות לבגרות כמו  100מקום לכל הילדים מכל הגוונים. )איך יכול להיות שבעומר אין 

במרכז שפירא אז אנחנו לא ממינים, ולא מסננים, ולא מנשירים כל שנה ביב' מסיימים ילדים 

י אגיד שהיום התחלנו, מתחילת השנה עשינו מיפוי בלי בגרות כי הם רק רוצים בכיף. אבל אנ

קר שם הנשירה הסמויה אני אקרא לה. יש לנו רמזור מה קורה עם ילדים בי' יא' וביב' בעי

שישה ילדים ביב' שהם פשוט לא לומדים הם החליטו שהם לא באים לבית הספר והיום התחלנו 

 12למקצוע אחד לפחות יהיה לכם  להחזיר אותם, נפגשנו עם ההורים, נפגשנו איתם אפילו רק

וזאת הפעולה הראשונה שעשינו כדי להחזיר אותם  שנות לימוד, אל תנטשו את המערכת

אפשר לנו לשחק יותר עם הבגרויות, אפשר ליצור בגרויות שמותאמות לילד ובהמשך המשרד מ

ם לדבר וליכולות שלו. אבל את צודקת זה חלק מכל התוכניות החדשות אבל בחרתי דווקא היו

על מה קשיים שאנחנו מתמודדים אחרי, זה קושי, זה אתגר אבל אני חושבת שיש לנו את 

הכלים. אני אספר היום באה אמא לתלמיד יב' ואמרה הוא לא רוצה לבוא לבית הספר, הוא לא 

רוצה ואמרתי לה בואי נחזיר אותו למקצוע אחד, בואי נשכנע אותו שלפחות לדבר אחד זה 

חות לדבר אחד הוא יחזור. זה נשמע קשה להחזיר למקצוע אחד אבל כן אני משכנע אותו שלפ

מחזירה למקצוע אחד ככה הוא יוצא מהבית וזה עוד משהו שהוא עושה. אני מאוד מאמינה 

בזה וזה מדהים שבאזורים חזקים כמו עומר המון ילדים בתקופת הקורונה, לא הרבה, אחוז 

שרה ילדים אבל זה המון מבחינתי, הרימו ידיים החליטו ע קטן של ילדים, עשרה ילדים, סך הכול

ואנחנו מחזירים אותם היום. אני מקווה שנצליח ואנחנו נעשה  אנחנו לא חוזרים לבית הספר

הכול, אני מי שמכיר אותי יודע אני לא מעניין אותי אם הוא עושה בגרות או לא עושה בגרות 

הספר. זאת אומרת בעיניי זה מאוד מאוד  מצידי שיכנס לשיעור חינוך והעיקר שיבוא לבית

ים באותה קהילה. אז גן אנחנו התחלנו ככה להיכנס ככה ולחשוב חשוב גם כי זה ילדים שחי

לא מתאים לו יותר לבוא לבית ספר. ואני גם שמחה שאמרת את זה, זה איך נטפל בכל ילד ש

 של הקורונה.גם אתגר חדש 

אני רוצה ככה להרחיב ולהצטרף למה שענת את אומרת. השנה אני ככה סבטלנה פרוקשוב: 

לפניי, אני הולכת נותנת גם שירותים פסיכולוגים לשכבות יא' יב' בעצמי וזה אתגר שעומד 

לעשות דברים שהם לא שגרתיים. בדרך בכלל פסיכולוגים פחות עושים יצירת קשר אחרי 

עט נשירה מלאה, יש למטרה זו מומחים מצבים כאלה חריגים אחרי שמדובר במצב של כמ

שלהם כתוצאה מאיזשהו משבר שכולנו עברנו אותו  תאחרים אבל בגלל שמדובר בהתנהגויו

מאוד טיפולית. אז יש לי הכשרה  יהביחד, אני חושבת שהטיפול צריך להיות עם אוריינטצ

ואני עצמית לפסיכותרפיה  אז אני הולכת ככה להשתמש בכל הניסיון והידע שצברתי בתחום 

שענת תעזור לי בדיוק לכוון מה הם מציעים, מי הם הילדים האלה, ואנחנו שמית לפנות ילד ילד 

ניצור קשר גם עם ההורים. ואני הולכת בעצם לתגבר את המאמץ שעושה צוות וגם עם הקצין 

 ביקור סדיר שלנו ונראה מה בדיוק נצליח להשיג ביחד.

 : תודה.טלאסתי פ

 .ה, אם כך את נשארתאמיר אליעזר: מאי

. : האמת היה לי נושא אחד שלא קיבלתי עליו מענה שהוא הפיילוט של כיתה ירוקהבקשי מאיה

אז אני קודם כל מאוד שמחה לשמוע על זה ואני חושבת שזה מבורך. דבר קצת אחר ואני 

מעלה את זה בתור אמא לילדה בבית הספר היסודי, תחושה שאין בכלל הרגשה של ייעוץ, אני 

לא רוצה להיכנס כאן לפרטים ובטח שלא למקום האישי שלי אבל התחושה היא לא רק שלי. 



המורה אמרה שהיא צריכה  אני יכולה להגיד שבמקרים מסוימים שביקשנו לדבר עם יועצת 

לדעת במה מדובר, דבר שנשמע לי לא הגיוני ויש איזושהי תחושה של רחוק דבר שבאמת לא 

לי שהיו ביסודי אבל זה קצת מסתמן במן עניין בעייתי שגם חוזר הגדולים שחוויתי מהילדים 

. זה כן משהו שאני חושבת שכדי ממה שאני מבינה מהורים אחרים יותר מפעם אחתעל עצמו 

את האפשרות שיעלה לדיון, אני גם חושבת שכהורים צריך להיות לנו קשר ישיר או לפחות 

אישיים שאנחנו לא רוצים לשתף את המחנכת בהם לדבר עם היועצת לפעמים מדובר בעניינים 

וגם מנהלת ה נוזה כן נושא שחשוב לי שיעלה לדיון כמובן לשמוע את מה שיש לך להגיד סבטל

 בית הספר היסודי.

 אמיר אליעזר: אולי נתחיל עם סיגל.

ואני אשמח אם תתקשרי מחר,  סיגל ישי: ערב טוב מאיה, אני שומעת את זה בפעם הראשונה

י יותר ואני אתן לך מענה. אני לא חושבת שזה המקום, אני לא קיבלתי תלונה מהורה תסביר

את עבודתן, שפנה אל היועצת והיועצת לא ענתה. יש לי שתי יועצות ואני יודעת שהן עושות יופי 

 אני אשמח לשמוע תיצרי איתי קשר מחר אני אשמח לשמוע ולתת לך את התשובה.

 -באה לעלות עניין אישי, זה לא עניין אישי בכללי לא אנמאיה בקשי: אוקיי שוב פעם 

 סיגל ישי: כן זו מן סוגיה שאני אשמח להבין יותר לעומק

 וכלל מערכתי.מאיה בקשי: כן, זה משהו יותר רוחבי 

סבטלנה פרוקשוב: אני כן יכולה להוסיף, יש חלק מהשאלות שאנחנו נותנים אותו בשיתוף 

וגם חלק מהשירות שאנחנו נותנים אותו ישירות להורים.  םפעולה יחד עם הצוותים החינוכיי

שידוע לי שהגיע ישירות לשירות הפסיכולוגי הציבורי טופלה ותמיד בתקופת קורונה עד עכשיו 

שלנו כתוצאה מטיפול שאנחנו נותנים לילד או להורים להחזיר אחר כך גם את  ההאוריינטצי

ה יעזור ככה לילד ולמשפחה כי לפעמים עם המערכת בחזרה וזהמשפחה ויוצרים את הקשר 

כדי לחזק את הקשר עם הצוות החינוכי. מיוחדת  השקעהאנחנו עושים  תמיד לא הכול זורם אז 

 .הפניות שמגיעות ישירות לשירות הפסיכולוגי הציבורי תמיד מטופלות

לא מבקשים את השאלון של  חאמיר אליעזר: אבל השאלה סבטלנה אם פונים ישירות לשפ"

 חנך או דברים כאלה? זה לגמרי יכול להיות חיצוני?המ

 זה תלוי לפי הצורך וזה תלוי לפי הצורך של ההורה סבטלנה פרוקשוב: 

 ולא לערב שום דבר, זה גם אפשרי? חאמיר אליעזר: הורה יכול להגיד אני רוצה נטו שפ"

רוכי טווח. שמתמקד בטיפולים אסבטלנה פרוקשוב: אין לנו אפשרות להפוך למרכז טיפולים 

צריכים להפעיל שיקול דעת ואנחנו כן צריכים להפעיל מאמץ נכון יש טיפולים חריגים שאנחנו כן 

 כדי לתת שירות כזה אבל זה לא מוקד. אז מה השאלה, איך בדיוק זה עובד?מיוחד 

הורה רוצה לפנות לסיגל אבל האם  האמיר אליעזר: אני חושב שמאיה שאלה ששוב יותר קשור

 האם  חייב, האם המחנך חייב לקבל את הדיווח על מה פוניםליועץ 

 .סבטלנה פרוקשוב: אבל אנחנו לא יועצים

 .אמיר אליעזר: לא, לא השאלה הייתה יותר לסיגל



מאיה בקשי: אני התכוונתי שהתחושה שלי פשוט שאין הנגשה ליעוץ, אני כמובן מתכוונת 

יתנהל גל שחינכה את הבן שלי, ברור לי שליועצת של בית הספר. ויש לי היכרות אישית עם סי

 אחרת ואני יודעת בוודאות שזה יתנהל אחרת ברמת ההיכרות איתך

סיגל ישי: סליחה אף פעם טלפון של יועצת לא נמסר להורים, כן הורים מתקשרים למזכירות 

משאיר הודעה ואז היועצת חוזרת ואם יש מקרים שמתקשרים ויועצות לא חוזרות אני רוצה 

דרך מזה. יועצות אף פעם לא מעבירות את הטלפון שלהם להורים, זה אף פעם לא היה  לדעת

 אגב מאיה. אני אשמח שתתקשרי אליי מחר אני ארצה לשמוע.

 מאיה בקשי: בסדר גמור, תודה.

שמשאירים את הפניות ליצור קשר ולפעמים את הקשר סבטלנה פרוקשוב: אגב, יש לנו פניות 

וב המקרים אני חושבת פונים בעצמינו ישירות למשפחות, אני לא אנחנו יוזמים בעצמו, בר

חושבת לרוב אנשים שמקבלים מאתנו שירות לא רוצים לפרסם דברים אינטימיים כאלה, 

 לפעמים פשוט עושים את העבודה שקטה מאחורה.

 .אוקיי, אם אין יותר שאלות אמיר אליעזר:

דב חסיד: יש לי איזה שאלה עקרונית, ככה כמעט מידי לילה יש ירי ברמת תרגיל כאן, תרגיל 

חוליה ולפעמים גם זיקוק או רימונים. השאלה היא האם מערכת החינוך מתייחסת לדבר הזה 

כי לא פעם שאלו אותי הילדים מה זה הדבר הזה והיה לי קשה קצת איך להסביר, קשה להסביר 

שיורים וכולי'. האם יש גם אני מניח הורים או ילדים שצריך קצת יותר טיפול  לילד שעבריינים

או שזה משהו מטופל כי זה לא הולך להיעלם כנראה מחר בבוקר זה הולך להמשיך איתנו 

 לצערי.

 אמיר אליעזר: שאלה מעניינת, סיגל האם יצא לכם, כי אני מניח הילדים של התיכון מודעים, 

 ה. הנושא הזה לא עלה מפי הילדים כך שאני לא יכולה סיגל ישי: לא, לא על

פה לפעמים רצף של לילות של יריות, של מגים, של דברים אמיר אליעזר: רק לעדכן אותך יש 

ת, דברים שלא מביישים תרגיל צבאי. אז ילדים בטוח שומעים את זה היה גם בתקשור -שלא

 זה השאלה אם דיברו על זה?

 .כון לפתוחסיגל ישי: השאלה אם זה נ

באופן אישי שלי, יש לי ילדה בכיתה א' אפרופו אם כבר דב מאיה בקשי: אני יכולה רגע לשתף 

העלה את זה. אני בטוחה שהיא לא היחידה אבל כבר שנה שהיא לא יוצאת החוצה אחרי 

היא גם לא ישנה לבד אז ככה רק כדי לספר עד כמה עמוקה בכלל, אפילו לא בגינה. שמחשיך 

 אם היא יכולה להיפתר במערכת החינוך? לא חשבתי על זה למען האמת.הבעיה וה

 בנושא? הרי את יודעת מה קורה פה אמיר אליעזר: סמדר עלה לך משהו

אני סמדר כהן: אני לא שומעת יריות, אני חרדה מכל הסיפור אפילו שאני שומעת בטלוויזיה 

סיטואציות שאני הנציגה של עומר . אני מוצאת את עצמי בהרבה פשוט המומה כל פעם מחדש

שמעולם לא שמעתי ירייה בזמן אמת. אני חושבת שיש על זה השפעה מאוד גדולה על  למרות

הילדים וצריך לתת לזה את הדעת בטח צריך לדבר, אני סומכת על המנהלות שיש לילות קשים 

 .את הקולות והיה אני מבינה במהלך החופשה צריך לדבר על זה, צריך להציף את זה, לשמוע



  .סיגל ישי: זה לא משהו שצריך לפתוח, צריך לעשות את זה נקודתי

סמדר כהן: סיגל לא חייב לפתוח את זה, אבל לדעת אם יש מקום שהם נקודתיים ולטפל בהם, 

או הורים שפונים שהילד שלהם חרד ולא יכול לישון בלילה ומגיע לבית הספר מאוד מאוד עייף 

המחשבה מתי יקרה פעם הבאה. אז כדי מאוד להתייחס בזה בתוך  כי חצי לילה הוא ער עם

מערכת בית הספר למרות שזה קורה מחוץ אבל חשוב להישאר מחוברים, הילד הוא הילד 

 בתוך בית הספר מחוץ לבית הספר במהלך השינה שלו. כן זה לא פשוט לכולנו.

חדש ולפעמים ככה מרכז סבטלנה פרוקשוב: אבל כן מה שאני צריכה לציין, אנחנו עובדים ב

יוצא שמסיימים מאוחר אז שמתי לב שהניידת שהיא אחראית על הביטחון, על האבטחה 

מתייצבת תוך דקות ספורות בכניסה לבניין. מספיק שנראה משהו קצת יותר חריג והיא ישר 

 מתייצבת ואני ממש מעריכה את המאמץ שנעשה ככה להגן עלינו.

לסכם כמה דברים בקצרה. אחד זה הנושא שהיה בשני צה אמיר אליעזר: תודה. אז אני רו

לספטמבר עם ראש המחוז, אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים להיות מאוד גאים בו כל 

המערכת החינוכית הייתה מה שנקראה באמת לתפארת מדינת ישראל. מצד אחד ואפילו ענת 

מקום שלא היינו רוצים להיות אחוז בגרות ואנחנו אפילו אי שם בדירוג ב 100אמרה אנחנו לא 

שם אבל מצד שני אנחנו שומרים על הנשירה ומצד שלישי שמסתכלים על המערכת, על מה 

נותנים וביסודי, בגנים, בתיכון סך הכול הילדים פה מקבלים הרבה מאוד כלים ואנחנו אפילו 

יתי בפערים שאנחנו משווים את עצמנו לעומת מקומות אחרים. אפילו מטעם הצופים, הי

וששמעתי מה התמיכה בשבטים אחרים אפילו באיזשהו אירוע שהיו בו אנשים מתוך הרשויות 

שאנחנו במקומות כמו בקריית גת זה ממש סכומים מאוד מאוד נמוכים. ושאנחנו בסופו של יום 

טק, הם מובילים בצבא, הם מובילים -מסתכלים ואומרים הנה בעומר הם היום המובילים בהיי

בהרבה מאוד מקומות זה אומר שסך הכול המערכת החינוך וגם הצופים נתנה להם הרבה 

אכן מראה שאנחנו מועצה מבוססת. ועל זה באמת מגיע מילה טובה לסמדר מאוד כלים שזה 

קשה וצריך להבין בתקופת הקורונה ולמרות שאנחנו לקראת הסוף שלה,  שעובדיםולכל הצוות 

סך הכול מערכות חינוך סבלו לא מעט ובסופו של דבר עומר כל הזמן נתנה וכל הזמן השתפרה 

המועצה עשתה עבודה וסמדר אונליין והתקופה שהיה צריך הסעות או חיזוקים בסך הכול 

וסך הכול נתנו הרה. ישים ממש כמו באיזה מבצע הייתה צריכה כל הזמן אונליין לשנות תרח

ומה גם מערכת הגנים, בהזדמנות זו ליבנת אני מאחל לך המון בהצלחה, כפי שראית יש לנו 

גם בהשוואה ליישובים אחרים ומהכמה דקות ששמעתי אותך מערכת גנים מאוד מאוד מפוארת 

בסופו של יום המנהלות ם אני בהחלט רואה שתחת ההנהגה של סמדר בהחלט אנחנו נתקדם וג

של יסודי ותיכון והצוותים שלהן עשו פה הרבה מאוד עבודה ועכשיו השאלה היא איך אנחנו 

ויש לנו השנה ראיתם, שמעתם תוכניות בחירה ותוכניות מיוחדות ובסופו של מתקדמים הלאה 

שזה דבר שתמיד יום שאנחנו שומעים את סבטלנה למרות שאנחנו שומעים את המנהלות 

המועצה עשירה למה עושים ככה ובסופו מאוד חשוב, וגם שאנחנו שומעים למה בעומר ככה 

של יום יש לנו ילדים שהם שמחים, רוב הילדים פה שמחים, רוב הילדים פה אוהבים את 

אנחנו צריכים לחשוב לישיבה הבאה, וכולי תקווה שהיא כבר לא המערכת החינוכית. אז כאן 

התחלנו ודיברנו על, כי מצד אחד אנחנו מדברים על מצוינות וכל תהיה בזום, אמנון בשעתו 

אחד צריך לראות במה הוא רוצה להיות מצוין מצד שני צריך לראות איך אנחנו משלבים את 

צריך לעשות תיאום ציפיות. אני חושב אולי סמדר אנחנו נעשה את המדדים, ומצד שלישי 

בסוג של סדנא של צוותים גן של הקורונה הישיבה הבאה, משהו שהתחלנו לפני שהתחיל הבלא

. אז אנחנו נכין אותה שעובדים, משהו שעשית גם עם הגננות והזה, משהו שהוא קצת אקשן

 וזה נראה לי שזה פחות דיווחים יותר אקטיבי, כי זה נראה לי הדיווחים לשנה קיבלנו. 



 סמדר כהן: בסדר גמור.

 אז זה מה שהיה לי להגיד, סמדר. אמיר אליעזר:

אני חושבת שזה נכון, גם היום ענת ואני דיברנו על מפגש פיזי מה שאמרנו לא  סמדר כהן:

כן צריך להכין את זה. צריך להכין דבר כזה שולחנות עגולים אבל משהו רציני שנעשה ביחד 

שלנו וגם החינוך כדי שהוא יהיה מוצלח ואני חושבת שיש גורמים נוספים גם מתוך מוסדות 

מתוך ההורים שזה מאוד חשוב. עצוב לי מאוד אפילו קשה שיש פה מעט מאוד הורים וחבל לי 

יהיו לנו יותר נציגות של הורים כי באמת אנחנו רואים בכם אני מקווה שהפעמים הבאות 

 צריך להכין מפגש כזה משמעותי, צריך לתת זמן לצוותיםלכל העשייה שלנו. פרטנרים אמיתיים 

 להתארגן ואז לעשות את זה.

אבל אנחנו כן  אמיר אליעזר: סמדר יש מספר בודד של אנשים שהתנצל שהוא לא יכול להגיע 

נצטרך לעשות ביחד עם אורנה את הרשימה השמית של אלו שלא הופיעו בשלושת הישיבות 

ת, האחרונות ובאמת לוודא שאנשים ממשיכים להגיע, או באמת להגיד לנציגים מטעם סייעו

 לשים מישהו שמגיע יותר"."תקשיבו הבן אדם לא מגיע אנחנו ממליצים לכם 

 .סמדר כהן: אמיר אסור לשכוח שעכשיו אנחנו בדיוק בתקופה של בחירת וועדים

מועצה. איך זה בעצם הבסיס של וועדה גם : לא דיברתי על הוועדים דיברתי על האליעזראמיר 

י, לסייעה יש איקס נציגים בוועדה. אגב היושבת ראש גם היוצאת של בנוי על בסיס סייעת

התיכון היא כן הוזמנה, כנראה שהיא לא הגיעה אבל של היסודי כן הגיעה למרות שיש להם 

מפגש חברתי למפגש בחירות, אבל דיברתי על נציגי הוועדה. בשורה תחתונה אנחנו נעבוד על 

כן נותנים את  רבה על מה לא בסדר אבל אנחנוהבא כי זה כן חשוב, מצד אחד מדברים ה

הבמה, כן דנים יחד, כן חושבים יחד וזה המקום אז אנחנו צריכים לא רק הרבה דיבורים אלא 

 לו עניינים אז שיבוא ויציג אותם. ומי שישגם מעשים 

סמדר כהן: אהרוני רוצה להגיד לנו שלום? אהרוני המנכ"ל שלנו יושב כאן כל המפגש הזה יגיד 

 לנו שלום איזה ברכה 

דברים חשובים וראיתי שרשמת את הכול, וננסה לתת מענה  פה: אני מאזין, היו שבתאי אהרוני

מה שלא טוב כבר בדיעבד אז נשפר להמשך. רוצה להגיד כמובן תודה רבה לרוב הדברים. 

לכל המנהלות וגם לליבנת לברך אותה שיהיה בהצלחה, ובאמת צריך להבין שהמנהלות שלנו 

עושות עבודה מאוד טובה והן עובדות מאוד קשה כדי שאנחנו נצליח, ואני מקווה שנמשיך 

 להשתפר.

 סמדר כהן: תודה.

ל. עם המנכ" מצויןאמיר אליעזר: תודה, זאת גם ההזדמנות להגיד שיש לנו שיתוף פעולה 

זהו  אזאז תודה רבה אהרוני. מנכ"ל דינמי ויש לנו צוות שאיתו באמת אפשר לנצח כל מערך 

אם אין מה להוסיף אנחנו נאחל לכולם המשך שבוע טוב וערב טוב. ושוב אנחנו פה תמיד ואמנון 

 הבאה.  כל מה שיש לך אנחנו תמיד רק מחכימים ומשכילים, נשמח לא לחכות לוועדה

 

 


