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 משתתפים:

 סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך – אמיר אליעזר

 מנהלת אגף החינוך – סמדר כהן

 מנהלת מקיף עומר – ענת טריווקס

 מנהלת מחלקת הספורט –עמי זעפרני 

 מנהלת אגף שפ"ח – פרושקב סבטלנה

 רכז תרבות וחוגים – שרוןקובי 

 חברת מועצה וחברת ועדת חינוך –סימה כחלון 

 חברת ועדת חינוך –עדי ברנע 

 וחבר ועדת חינוך חבר מועצה –ניב כהן 

 יו"ר ועד ההורים בעומרים – מסד רינת

 

 

 היום.: פותח את הוועדה ומציגים את המשתתפים ואת סדר יו"ר הוועדה אמיר .1

פעילויות  מקיף עומר,במהלך הישיבה היום נקבל סקירה ונוכל לשאול שאלות ומעקב בנושאים של 

 . ונושאים שונים שחברי הוועדה ירצו לדון בהם אגף החינוך

 

 :סיכום שנת הלימודים במקיף .2

 

ויוצאת לשנת שבתון. תגיע במשך יומיים  ענת עוזבת עבודתה בשנה הבאה כמנהלת המקיף .א

 בשבוע בכדי לעזור למנהל/ת הבא/ה.

 רחל, מנהלת חטיבת ביניים, יוצאת לפנסיה. פורסם מכרז של משרד החינוך. .ב

קטנו ילטענת ענת מספר התלמידים  –תלמידים  910 סקירה על מספר התלמידים במקיף: .ג

 .עם השנים

 .תלמידים משקף( 7 יגייסו  )בשנה הבאהלגייס ילדים ממושב שקף מנסה  המקיף .ד

 .קורונה בראייתה של ענתת הפבמגשנתיים של  סקירה .ה

 .הנתון הגבוה ביותר במחוז דרום לטענת ענת –יב'  בכיתות תעודת בגרות איכותית .ו

 .)תכנית ארצית ועולמית( תכנית של חדשנות לתלמידי המקיף –סקירה על ביאנלה  .ז

 .מסלול ההיבחנות של תלמידי כיתות יא' לפי בחירתם –סקירה על "אדם במרחב"  .ח

למחירים הגבוהים של מסיבות בתיכון ובאופן כללי על חומריות  מפי ניב וסימה התייחסות .ט

 .הנוער

 .אחוזים גבוהים מאוד של התגייסות –מכינות קדם צבאיות ושנת שירות  .י



 
 
 
 
 

 :שונות .3

נושא המגמה מחמירה בלטענת ניב ורינת  –אוכלוסיית נוער שצריך להתמודד ולעזור לה  .א

 .ותריחומה

 .והמטרה של המפגשים ךמובילי חינומפגשי של סמדר על  הסבר .ב

 . יש צורך בחוגים מגוונים יותר דעתן של סימה ורינתל –שיח על חוגים  .ג

 

 סיכום יו"ר הוועדה: פרופ' אמיר אליעזר .4

 מהתיכון ובהצלחה לענת בשנה הבאה,תודה על קבלת הסקירה  .1

 המדדים. כלל חשוב שבשנה הבאה נקדם את נושא ההיערכות לבגרויות ושיפור  .2

במהלך השנה התקיימו מספר מפגשים במסגרת מובילי החינוך ביישוב כאשר מתוך המפגשים  .3

 .שנכחתי בהם יש היערכות כלל יישובית בנושאים ממוקדים ברצף החינוכי ביישוב

ת, שיפוצי קיץ וכדומה כאשר לפנינו אתגר של במהלך חודשי הקיץ יתבצעו היערכויות מקצועיו .4

 מציאת שני תפקידים בכירים בתיכון.

 

 מאחל לכולם הצלחה והמשך עבודה ממוקדת באגף החינוך בהשגת המטרות היישוביות.

 

 

 

 

 

 רשם : קובי שרון   


