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 מרכז לתרבות ונוער חצב – 11.12.22פרוטוקול ועדת חינוך 

 משתתפים:

 סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך – אמיר אליעזר

 מנהלת אגף החינוך – סמדר כהן

 מנהל מחלקת הספורט –עמי זפרני 

 מנהלת אגף שפ"ח – פרושקב סבטלנה

 מנהלת מחלקת תרבות –טליה כץ טל 

 יושבת ראש הפועל עומר – כהן שלומית

 מנהלת מחלקת הנוער –אראל חורי 

 קדם יסודימחלקת החינוך ה מנהל –עידו נבטי 

 מנהלת הגיל הרך –דקלה סברו 

 רכז תרבות וחוגים – קובי שרון

 ועדת חינוךחברת מועצה וחברת  –כחלון סימה 

 ראש שבט הצופים –דב חנין 

 חבר ועדת חינוך – כהן ניסים

 מנהלת חטיבת הביניים במקיף –רונית תותחני 

 גזבר הצופים –אלישע פינקר 

 מנהלת המקיף –קיפר שוש 

 מנהלת בית הספר "עומרים" –סיגל ישי 

 חברת ועדת חינוך –עדי ברנע 

 יו"ר ועד ההורים בעומרים – שמול לופו דורית
 

היכרות ראשונה עם דקלה סברו,  – בין כלל המשתתפים סבב היכרות קצריו"ר הועדה אמיר אליעזר מבצע 

 .מנהל מחלקת החינוך הקדם יסודימנהלת הגיל הרך ועידו נבטי 

ומשמעת בבתי הספר, סקירה על  ת, מדדי הישגיואמיר: מציג את שלושת הנושאים לסדר יום הישיבה

 סקירה על מערכת החוגים בעומר.החינוך המיוחד בעומר ו

 סקירה על החינוך המיוחד בעומר סיגל ישי ושוש קיפר מנהלות בתי הספר היסודי והתיכון

סיגל מנהלת בית הספר היסודי מציגה סקירה על הנעשה בבית הספר היסודי ועל האירועים האחרונים כולל 

 ביקור וועדה מחוזית של משרד החינוך שהוגדר כהצלחה.

מתשע"ו עד צפי של  מצגת על סקירת אחוז הזכאים לבגרות במקיף בשש השנים האחרונותיגה מצשוש: 

, זה עדיין לא פורסם. אחת המטרות שלנו היא 85%תשפ"ג. אנחנו בתשפ"ב, כרגע אחוז הזכאים נמצא על 

 צמצום פערים והעלאת אחוז הזכאים לבגרות.

 



 

 

 מגמה ואת ציוני המגן והבגרויות.שוש מציגה נתונים המציגים את מספר התלמידים בכל 

שקיימת תוכנית להשקעה בכלל התלמידים הן המתקשים והן המצטיינים כאשר כבר בחנוכה שוש מציגה 

 יתקיימו מרתונים כהכנה לתלמידים.

התקיים דיון בנתונים ונאמר שכאשר יש תיכון אחד והדגש שכולם ילמדו ללא הנשרה אז חשוב שכולם 

 יצליחו.

 אחוזי זכאות לבגרות. 95-98שנים ל  3המטרה להגיע בתוך שוש מציינת ש

הורים טענו שאין צורך שהילדים ציינה שמספר המקיף בהמשך לדיון מציין כי בשנה שעברה מנהלת אמיר: 

. צריך לעשות כל דבר בכדי והם גם לא בהכרח יכריחו את ילדיהם ללמוד לבגרות שלהם יגיעו כל השבוע

 לבית הספר וללמוד.לשכנע את הילד להגיע 

 –לא רק להעלאת ציוני הבגרות אלא כמעטפת כוללת הוליסטית  –שוש: אנחנו בוחנים תכנית התערבות 

 תופרים "חליפה" אישית לכל תלמיד/ה. משתפים את ההורים בנושא.רגשי, לימודי, חברתי. 

 סיגל ושוש מציינות שיש צורך בפתרון הצללה לקיום טקסים ברחבת הטקס.

 סיגל מציינת שהנושא חשוב ביותר 

 מתבצע דיון בנושא וחברי הוועדה רואים מחשיבות רבה בביצוע הצללה לטובת התלמידים.

 .םיש צורך בתיקון והחלפת – םבעייתייתיכון מאוד ב םמתקני נייר בשירותישוש: 

איך אנחנו  ,של מנהלת אגף החינוך תהבהובל לטפל בה סימה כחלון: ונדליזם זה בעיה שאנחנו צריכים

 .םהוונדליזהזאת לאורך כל היום. תהליך שקט של סמדר להקטנת  בסוגיהמטפלים 

 .לא מתפשרים בדבר טיפול בילדיםדוב: בצופים אנחנו לא משאירים שום דבר שבור. 

כשמאגדים את הילדים , שותפים בסדר היום הקהילתי החינוכיכסמדר: יש צורך להפוך את הילדים 

 בים.ם דברים טויקור ,והופכים אותם לשותפים

 .צריך לתכנן איתם את הדברים ,חשוב להם יותר ,אראל: כשבני נוער עושים

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ד"ר כהן סמדר מנהלת אגף החינוך בתוספת מצגת של   -סקירה על החינוך המיוחד בעומר

 חברת הועדה עדי ברנע

 

 מצגת על נתוני תלמידי חוץ ותלמידי החינוך המיוחד תשפ"ג.מציגה  סמדר:

 גן תפוח שעשה פריצה ותהליך פדגוגי. - משלבהקמנו גן 

 .בשנה הבאה נפתח עוד גן משלב ועוד גן תקשורת

 בנינו חדר שקט שעובדים בו בקבוצות.

 .ילדי חינוך מיוחד שלומדים בעומר 33יש לנו 

 ילדי חינוך מיוחד שנוסעים כל יום מעל שעה לחינוך מחוץ לעומר. 24

 .ילדים ביסודי לומדים מחוץ לעומר 51 :מיפוי של כל הילדים שלומדים מחוץ לעומר

לילד עם צרכים אמא  מצגת על החינוך המיוחד בעומר, פותחת את המצגת עם ציטוט של  מציגה :ברנעעדי 

 "כאשר אין שום מסגרת בתוך היישוב לאף סוג של מגבלה זו אמירה..." מעומרמיוחדים 

 על מנת שהילדים יפגשו את השונה מינקות. ן תקשורתגיש צורך ב

 אין מערך פנאי מותאם לילדים מיוחדים. - חוגים לצרכים מיוחדיםיש צורך ב

 .דורית ואמיר מציינים שאכן יש גן ציבורי מונגש ומגודר

 על מנת להתאים לילדים מיוחדים. ה'הנינגאת מתקן  רגדעדי: יש ל

 להעביר פעילות ביום שישי של עדי על שילוב ילדים מיוחדים.

 ביישוב. בכלל פעילות בוגרים עם צרכים מיוחדים איןל

אנחנו לא מוצאים מדריך  לבוגרים עם צרכים מיוחדים. מחוץ לקופסאמסגרת   זה לא נכון, יש את אראל:

 .פרסמנו בכל ערוץ מודעות אפשרי ים.אמת

 .למצוא מדריכ/ה מתאימים : תודה לעדי, נשמח שתעזרי לאראלראמיר אליעז

 .מה המשימות שלנו לשתי הישיבות הבאות פשיהיה פולו א מבקשת סימה כחלון:

 .ף, גן תקשורת עם יום לימודים ארוך, חוג לנערים/ות לצרכים מיוחדיםבוחנים גן משלב נוס :סמדר

 .להעסיק ילדים עם צרכים מיוחדים -סימה: יעד של המועצה 

 

 

 

 



 

רכז תרבות -עמי זפרני מנהל מחלקת הספורט וקובי שרון -סקירה על הפועל עומר ומערכת החוגים בעומר 

 וחוגים.

 .הפועל עומרעמי מציג מצגת בנושא 

 .עושה דרך נפלאה במגמת שיפורעמי מציין שהפועל עומר 

 .. באוגוסט גם מפעילי החוגים וגם התושבים לא נמצאיםריך להיות בספטמבריריד חוגים צ

 מצגת על נתוני החוגים בהפועל עומר ואירועים שהתקיימו בעבר ועתידים להתקיים בקרוב.

תפקיד חדש שנבנה, עריכת סיורים מקדמים, פירוט השעות והימים, אחריות על  - תפקיד רכז החוגיםקובי: 

 , מתן מענה לכל מפעיל/ת חוג.חוזים מול המועצה הסכמי

 לאחר השיפוץ. להפעלת חוגים שיפוץ עד פברואר ועתיד להתפרסם קול קורא מבנה בית הספר בדפנה

 אין התנגשויות בין החוגים השונים. - נתבקשנו ע"י ניר לבדוק את מערך החוגים

 

 סיכום יו"ר הוועדה: פרופ' אמיר אליעזר

יחד עם זאת חשוב שכלל  ,מנהלת אגף החינוך שהגיע בהרכב מלא רמי שהגיע ולצוות של סמדכל ל תודה

 .יגיעו שכן נעשית כאן עבודה רבה באגף החינוךחברי הוועדה 

 ותוכנית פעולה.בנושא הבגרויות קבלנו היום סקירת מצב 

 שכן יש כאן נוער מוכשר חשוב שאכן נעשה כל מאמץ שהתלמידים יגיעו למרתונים ובמקביל ישקיעו בהם

 .ובנוסף תובל תוכנית לשדרוג המצטיינים

בנושא השירותים והמשמעת במיוחד בתיכון הנושא בטיפול. מנהלת התיכון ומנהלת החטיבה ציינו שיש 

צורך בחשיבה נוספת בשיפוץ שכן חלק מהמתקנים לא נוחים לתלמידים ויש צורך בשיפור הנראות. חשוב 

 אנדליזם שדורש טיפול.וה משאבים בשיפוצים ויש ולציין שהמועצה השקיע

והצללה בבית הספר עומרים. לבחון אם ניתן לבצע קירוי הוועדה ממליצה לראש המועצה  בנושא ההצללה 

 ושוש ציינה שכיום אין לה פתרון ונדרשת חשיבה בנושא. סיגל מרגישה שזה צורך הכרחי בנושא

פעילותם השנה בנושא שהוצג בתחום החינוך המיוחד וברעיונות ברצוני להודות לכלל עובדי אגף החינוך על 

 שהוצגו.

 

 

 

 

 



 

לומדים בעומר כולל החינוך המיוחד. המועצה תמשיך לפעול סמדר הציגה פילוח של כלל התלמידים שאינם 

 ובקליטת כלל התלמידים שיש להם מענה קיים ביישוב. בנושא  בהמשך לגן המשלב החדש

עילותם הרבה בהפועל עומר ולקובי על כך שפעל לסנכרן את כלל החוגים בעומר תודה לעמי ושלומית על פ

 ללא התנגשויות.

חשוב לציין שגם מנהלת התיכון בשיתוף עם דב דאגה שהמדריכים ישתחררו בזמן לפעילות בימי שלישי 

 בצופים.

 חנוכה ואת התוכנית המרשימה ביותר שתתקיים בכלל ימי החנוכה שניתן להתעדכן פעילותחשוב לציין את 

  , לקובי ולעמי על תוכניות חנוכה., לאראל לטליה דהתו. באתר המועצהבה 

אראל תערוך  תודה לאראל ולצוות על האירוח במועדון הנוער החדש הפעיל במשך כל החודש כאשר כעת 

 .לנו סיור קצר במועדון נוער

 

 

 רשם הפרוטוקול : קובי שרון  

 


