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 : בין כלל המשתתפים סבב היכרות קצר .1

 . והציג את סדר היום לישיבה פתח את הישיבה בברכות לשנה החדשה אמיר:

ביקשנו לקיים את וועדת החינוך לפני תחילת שנת הלימודים, כדי שנוכל לחשוב יחד על האתגרים  סימה:

 והדברים שעומדים על הפרק באגף החינוך.

 שלחתי מס מועדים, לפני תחילת שנה אך המנהלות לא יכלו בגלל העיצומים של הסתדרות העובדים.  אמיר:

 

 .החינוך בעומרמערכת כלליים על נתוני  נתוניםסקירת  .2

וח , גן מיוחד בו משולבות שתי גננות : גננת אם תפאני שמחה לבשר על פתיחתו של גן משלב , גן  סמדר:

וגננת חינוך מיוחד, כמו כן שתי סייעות גני הילדים וסייעת משלבת. הגן מקבל תוספת של שעות שילוב עבור 

מנהלת המתי"א, ה ארוך בו היו שותפים ויסות התנהגות ותיווך סיטואציות חברתיות בגן. התהליך הי

מפקחת על גני הילדים, מפקחת על החינוך המיוחד והורי הילדים. התהליך היה מורכב ועם הרבה סימני 

 שאלה , נכון להיום אפשר לסכם זאת כהצלחה גדולה מאוד. 

 

 

 

 



 

 

 

 האג'נדה המנחה אותה. החדשה ו מנהלת המקיף היכרות עם שוש .3

צמצום פערים ושוויון הזדמנויות, אקלים חינוכי מיטבי, העלאת אחוז  הינם: היעדים לשנה הקרובה שוש:

כמו כן   הזכאים לבגרות, עידוד למצוינות בדגש על מתמטיקה, התמדה והעלאת אחוז הגיוס לצה"ל.

 אחוזי זכאות לבגרות. 95%-98%-השאיפה  ל

 .רביתאין מורה לע ח'-לשכבות ז' –קיים חוסר במורה לערבית במקיף אתגרים: 

ולמועדי ב' בבגרויות אך מצב השנה של אחוז הזכאים בבגרות אנו ממתינים לנתונים הסופיים  אמיר:

מסתמן באופן ממוצע נמוך מהשנים הקודמות כאשר בישיבה הבאה נרצה  אחוז הזכאות לבגרותהנוכחית ב

 ון כאשר נמשיך לעבוד בנושא זה.לקבל נתונים ומה נעשה בניד

 

 סקירה מפי סיגל ישי, מנהלת בית הספר עומרים.   .4

 למידה מותאמת לכל תלמיד/ה. וכן שוויון הזדמנויות, ם פעריםוצמצ הינםלשנה הקרובה  יםהיעד סיגל:

 .קטנות יותרלפצל לכיתות  –בקשה לעזרה מהמועצה  הספר. בתיצפיפות התלמידים ב אתגרים בעיקר 

 . וכן מיפוי ומענים לטובת הועדה הבאהד על החינוך המיוח וסקירה לקבל נתונים מבקשות :עדי וסימה

 : במפגש הבא אציג את הפריסה של ילדי החינוך המיוחד והאתגרים שבדברסמדר 

יש לסנכרן בין  לחוגי הפועל עומר לא מסונכרנות. )דגש על הצופים( תנועות הנוער יש בעיה בסנכרון בין  :ניב

 כל החוגים ולבדוק מה חופף וכיצד ניתן לעזור להורים להעביר את אחר הצהריים בצורה יותר נוחה.

 השירותים הורי התלמידים לטענת –מבקשת לדעת את מצב השירותים ב"עומרים" ובמקיף עומר  :סימה

 להוסיף עוד מנקות. תבקשסימה מלא מתוחזקים.  בית הספר "עומרים"ב

בתיכון בטיפול שכן יש בעיה משמעתית שכן יש התנהגות לא נאותה בכל הקשור  םנושא השירותי אמיר:

 להרס שנעשה. המועצה ממשיכה לטפל בנושא בשיתוף מנהלות בתי הספר.

חשוב לי לציין שמנהלת בית הספר עושה רבות על מנת ליפות ולתחזק את השירותים. נכון, נדרש יותר  רינת:

 תגבור בניקיון. 

 

 כנ"ל ביסודי.  ,לא קיימת רשת –במקיף  wifiאת בעיית ה העלתה :שוש

 

 סקירת המחלקות הנוספות של אגף החינוך  .5

וניתן לשאול  תחום אחריותםבכעת אני מבקש מיתר מנהלי המחלקות לתת סקירה קצרה על הנעשה  אמיר:

 . כל שאלה לאחר סקירת כל מחלקה

האחרון היה גדוש בפעילויות לבני הנוער ובמסגרתם השתתפו מאות קיץ ה סקירה על מחלקת הנוער:  אראל:

בני נוער. בנוסף נחנך מועדון נוער חדש בחצב במסגרתו מתקיימת פעילות קבועה לאורך השבוע לכל שכבת  

גיל. מועצת הנוער בימים אלו רוקמת עור וגידים ע"י גיוס בני נוער חדשים ובניית תכנית שנתית.  תנועות 

בני ווספו השנה הן סבבתא וארגון הנוער של החברה להגנת הטבע בנוסף לתנועות הקיימות )הנוער שית

במועדון עתידות להיכנס גם תכניות הכנה לשירות משמעותי ותכניות  (.כנפיים של קרמבועקיבא, הצופים, 

 ם ופסיכומטרי. "לימוד כגון: ניצני ממר

 

 



 

 

 

הצגות רבות לאורך כל פסח, שבועות, ט"ו באב,  -האירועים האחרונים סקירה על מחלקת תרבות ו טליה:

, חוברת חוגים גדושה יריד חוגיםתושבים(  400אירוע קהילתי מרשים מאוד ) -הקיץ, סרט בפארק אטד

 בחוגים לכל הגילאים.

המועצה פועלת לקידום מהיר על מנת להפעיל את  -בקרוב יצא קול קורא להפעלת בית הספר למוסיקה

 .קול קורא להפעלת חוגים עתיד להתפרסם בקרוב .2023המקום כבר ב 

 

בנוסף לעבודה השוטפת  ח"כיום אנחנו בשפ .מפי סבטלנה והמענים לתלמידים סקירה על השפ"ח: סבטלנה

הרחבנו את התכנית שלנו במניעת אובדנות. אנחנו מקבלים פניות  ע"פ המתווה הפסיכולוגיה החינוכי, 

 ומעקב לאורך זמן.   מידיתמבצעות  התערבות  מצוותים טיפוליים של מערכות החינוך ולאחר מכן אנחנו 

 ח אנחנו משתדלים לעלות את איכות הטיפולים שניתנים ע"י הצוות באמצעות הכשרת הצוות בשיטה "בשפ

טיפול במפגש יחיד(. לצד אלו אנחנו עובדים על יוזמה חדשה לשלב בטיפולים טכנולוגיה )  SSTעבודה חדשה 

מתקדמת, ולכן יש צורך ברכישת ציוד טכנולוגי של משקפות מציאות מדומה. הטיפול עובד בפחדים, חרדות 

 והתמודדות עם מצבי לחץ. 

ה על כלל מרכיביה פועלת בשיתוף הנני משמש כיו"ר הוועדה למניעת אובדנות וגם בנושא זה המועצ אמיר:

 ומקיימת השנה ישיבות רבות בנושא. פעולה

 

. הצופים עוברים תהליך מול סקירת נתונים, גיוס מרכזים חדשים ומטרות ויעדים –מצגת על הצופים :דב

. במסגרת התהליך הוחלט כי עד חודש נובמבר שהתחילו בשנה שעברההשכב"ג בעקבות רצף של אירועים 

 לא תתקיים פעילות רגילה עם חניכים בימי שישי , אלא ימים אלו יוקדשו לעבודה והדרכה מול השכב"ג 

 בשאיפה לייצר שינוי חינוכי, תהליכי וערכי. 

 

 סיכום יו"ר הוועדה: פרופ' אמיר אליעזר

 מנהלת חטיבת הבינייםיפר ולקהנני מאחל הצלחה רבה למנהלת התיכון החדשה שוש  .1

 רונית תותחני.  במקיף

עלינו לעשות כל מאמץ לשפר את נתוני אחוז הזכאות לבגרות שהתקבלו השנה ולהוביל למידה  .2

 חווייתית בו התלמידים ישקיעו יותר בלימודים במקביל לצוותים החינוכיים.

 הזכאות לבגרות.יישוב כמו עומר עם מקיף אחד חייב להיות מדורג גבוה יותר באחוז  .3

בהמשך לדיון בישיבה היום סוכם שבישיבה הבאה נדון בנעשה בנושא ילדי החינוך המיוחד  .4

 ביישוב.

 כפי שהוצג היום פעילויות רבות נעשות המחלקות השונות של אגף החינוך המוטמעות ביישוב .5

 .ובהחלט ניתן לראות זאת ביישוב כולל במועדון הנוער הפעיל ביותר

 

 .בכלל המחלקות מוצלח המשך עשייהו בהצלחה לכולם

 

 כתב : קובי שרון   

  


