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 19/7/2021וועדת חינוך 

 אמיר:

הישיבה הזו הייתה אמורה להיות לפני חודש אך בשל העומס באגף החינוך הגענו לתאריך 
 בתקווה שהיא לא תהיה בזום.  12/9/2021 –הזה. הישיבה הבאה תתקיים ב 

 :נושאי הישיבה

 א"סיכום תשפ •

 היערכות לשנת הלימודים הבאה •

 הרצאת אורח בנושא של אזרחות חברתית ומצוינות •

 :סמדר

 לם על הגעתכם לישיבה זו.אני מודה לכו

אנו אחרי שנה מאוד לא פשוטה הן לצוותים הן להורים והן לילדים. השנה הזו דרשה מאיתנו 
 להתנהל בצורה שונה ומשונה. 

דבר אחד מאוד ברור , השנה הזו נעשתה חשיבה מחוץ לקופסא . נעשתה צורת חשיבה אחרת 
בתוך המערך של המועצה. נעשה המון  , דרכי הערכה שונות, איך אנו רואים את אגף החינוך

 חשיבה מחוץ לקופסא .

כל המנהלות באשר הם )מקיף, יסודי, גנים, נוער ועוד( עשו התאמה של מאין בנו ולאן אנו 
 הולכים בימים אלו. בימים רגילים לא היינו לחשיבה מהסוג הזה.

 גשי.חזקים על הצד הערכי , החברתי והרהושמו דגשים 

 קשה על תכנית אסטרטגית שנמצאת בשלבים אחרונים: במהלך השנה עבדנו

 בחירה •

 מצוינות כדרך חיים •

 קהילתיות •

 אלו שלושה עמודי תווך שיתוו את החינוך בשנה הבאה.
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 אציין את הצלחת בית הספר של החופש הגדול במקיף ביסודי ובגנים.

 ות.זהו מספר גבוה מאוד ביחס למועצות ולערים אחר –ילדים  240במקיף עומר היו 

בגני הילדים, בהמשך זה יעבור לבית הספר היסודי ולבית  vtsבשנה הבאה נכניס את שיטת 

 הספר המקיף.

 אנו עוסקים בנושא של חיבורים בין הבלתי פורמאלי לפורמאלי.

 כולנו מניחים את אבני היסוד שלנו למתחנכים בעומר )מגן עד כיתה יב'(.

 ענת:

יץ והן בתכניות פדגוגיות. יהיו המון תכניות חדשות אנו נערכים לשנה הבאה הן בשיפוצי הק
 פדגוגיות. 

נו את ראוכל לסכם ולומר שלמרות הקושי הצלחנו לייצר דברים יפים , בסופו של דבר החז
 הילדים למסגרת אך עדיין קיימים פערים לא קטנים שכמובן נטפל בהם במלוא הכח.

 רחל:

יש הרבה מאוד תכניות מעניינות שעומדות על הפרק. הגשנו המון קולות קוראים. אנו עושים 
את הכל על מנת להשיג את מלוא התקציבים על מנת לפתח את התלמידים בבית הספר. 
העשייה הזו משמרת את הילדים באיזו שהיא שיגרה. הילדים חזרו במצב לא טוב. אנו עוקבים 

 גשים והחברתיים.זה איך אנו מצמצמים את הפערים הרנו בראש אחרי כולם וכל מה שיש ל

 :אמיר

האם התגברנו על רוב הקשיים של הקורונה ? אשמח לעוד כמה מילים על בית הספר של 
 החופש הגדול.

 רחל:

 טרם התגברנו על כל הקשיים. זה חלק מתכנית העבודה של שנה הבאה.

לחנו להביא לילדים את כל מה שאפשר: בית הספר של החופש הגדול נחל הצלחה גדולה. הצ
 משחקי קופסא, אומנות, משחקי חצר. הרישום היה מלא.

 סמדר:

בבתי הספר האחרים גייסו מורים חיצוניים. בעומר המורים בחרו לבוא וללמד את הילדים 
 ולהיות עימם עוד שעות ועוד ימים.

 :ליאת

בגני הילדים נעשו מספר פרויקטים במקביל. הפרויקט המיוחד האחרון היה הכנסת אמצעי 
תקשוב לגני הילדים וחיבור כלל הגנים לאינטרנט קווי. אגף החינוך מקדם בגני הילדים את 
ארבעת העוגנים של הגן העתידי שהם: ביטוי אישי, יצרנות, למידה במרחבי החיים וקהילתיות. 

ב אלו הינם לקדם את ארבעת העוגנים הללו בקרב הילדים. הגננות שלחו מטרת אמצעי תקשו
לנו סרטונים מאוד מרגשים לפני צאתן לחופש ואוכל לומר שאמצעים אלו כבר נשאו פרי בזמן 

 הקצר שהיה לקראת סוף השנה.
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המשתמשת באמנות  הינה שיטה vtsבגני הילדים. שיטת  vtsקידמנו את שיטת הנחיית  כמו כן,

 י לפיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית ויצירתית, התבוננות, אבחנה, הקשבה ותקשורת.כאמצע

הגננות וכלל הסייעות תשתלמנה בסוף חודש אוגוסט ובשנת הלימודים תשפ"ב הגננות ימשיכו 

 בהשתלמות זו.

ישנם עוד פרויקטים , אך זה על קצה המזלג. כפי שסמדר אמרה , האגף נמצא כל הזמן בעשייה 

 ת , אין רגע דל.מבורכ

 :סבטלנה

פסיכולוגיות. לאחרונה הפנו אלנו המון ילדים עם  4יש לנו צוות פסיכולוגים יחסית גדול. אנו 
 סימנים של דיכאון , חרדה .

 תכנית למניעת התאבדויות לאומית , הצוות עבר הכשרה בנושא.הצטרפנו ל

קים וועדה יישובית כך שנוכל עשייה זו מלווה בהדרכה חיצונים ובהמשך אני מקווה שנצליח לה
 לתת מענה למסגרות החינוכיות.

ילדים עם סימנים של קשיי  12יש פרויקטים טיפוליים שיזמנו כצוות. איתרנו קבוצה של 
הסתגלות במעברים. גייסנו למטרת הפרויקט פסיכולוגית נוספת. המטרה היא ללוות את 

 הילדים הללו על מנת להקל עליהם במעברים.

 ת הכשרת צוות מאוד גבוהה דבר שיסייע רבות לכל המערך הפסיכולוגי.אנו עם רמ

אנו לאחר וועדות איפיון וזכאות שבעצם נועדו להשאיר את התלמידים במסגרות החינוך הרגיל 
 ולקבל סל אישי.

 אראל:

 מתקיימים הרבה אירועים במהלך החופש, במיוחד שבוע הנוער.

 של השבוע הזה.אין מילים לתאר את הפרגון ורמת הארגון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אראל:

 דב חסיד –אברך את ראש השבט החדש בצופים 
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 מציגה מצגת.
 סיכום של תכנית הקיץ שהתחילה ביוני.

היו פעילויות עם מנחים חיצונים. ביצענו הרשמות מראש ,  -"ל חודש הכנה לצה –יוני  •
 ההרשמה הייתה יפה אך בפועל הגיעו פחות ילדים

 בני נוער 7הגיעו  –שתי סדנאות של הגנה עצמית  •

 ערב מתגייסים שבמסגרתו הגיע הזמר אביב קנר •

 הייתה נוכחות גבוהה –מסיבת פתיחת קיץ  •

 שבוע שעבר כל ערב היה בנוי מקונספט אחר )ערב מים, הופעה, סימולטורים ועוד...(. •
 לונה פארק ... עד סוף אוגוסט : קיץ על גלגלים שיכלול בתוכו נסיעה לממדיון / •
 סמינר מועצת נוער •
 רחצה לילית •
 מופע סטנדאפ  •

 אמיר:

 מושקעים המון אנרגיות באגף החינוך , הדבר ראוי לשבח.

 אמנון גלסר )דרך אמיר(: בין המקיף למכללת קיי היה שיתוף פעולה של קהילת למידה.

 :דוב ראש שבט חדש

ויר ופרשתי וטכנולוג. הייתי קצין בחיל הא אני נמצא שבועיים בתפקיד. אינני איש חינוך , אני איש
לא מזמן. התפקיד האחרון שלי היה בניו יורק , זוהי עיר צפופה אך יש בה יחסית המון ילדים 
והמון פעילויות לילדים. שמחתי לראות שבעומר יש המון פעילות לילדים. צריך רק להגביר את 

 הקצב.

צריך לקחת מהם סכום סימלי או  שונות,בפעילויות ה אם רוצים שעוד ועוד ילדים השתתפו
 לעשות את הפעילויות בשעות הערב.

. יש לנו תכנית עבודה ואיסוף הנתונים אנו הולכים לנהל את הצופים , כרגע אנו בשלב הלימוד
 מסודרת ואנו נציג אותה בהמשך לראש המועצה ולאגף החינוך.

הפערים. נצטרך את שיתוף הפעולה ואנו נערוך פעילויות לצמצום  יש פער בין הצופים לקהילה
 שלכם בכדי שנוכל לקדם את פעילויות הצופים.

התחילו לטפטף מדריכים.  18:02. רק בשעה 18אתמול עשינו תדריך , התדריך נקבע לשעה 
 זו לא הדרך.. ואנו צריכים לתת את הדעת על כך.

 יש מה לעשות... ואנו נעבוד על זה.

 :אמיר

עם אלישע שנבחר לתפקיד הגזבר. ההצלחה שלך הינה  אני שמח שאתה נמצא כאן יחד
 ההצלחה שלנו.
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 הודיה:

באמפי, אנו נערכים בשבועות  הופעת ילדים ענקיתעשינו כמה אירועים לכמה טווחי גילאים. 
הצגות איכותיות זאת במטרה לתת לילדים שלנו  8הבאים למופע למבוגרים , עד סוכות יש 

 ניות תרבות בקנה.תרבות איכותית. ישנם עוד המון תכ

 :אמיר

 חלק גדול מההשתתפות הכספית הינה של המדינה.

 צריכים להתמקד בפרסום של כל הפעילויות שמתבצעות בישוב.

 :)אבשלום ורן( הרצאת אורח

 הזו. קירה כתושב עומר היה כיף לשמוע את הס

לעסוק ל החלטנו "אנחנו רן ואנוכי. קצינים בכירים לשעבר בצה"ל. ברגע שהשתחררנו מצה
 בתחום החינוך. 

שנים אחרונות אנו עוסקים בתחום החינוך. אנו עובדים עם  8 –וב  2013 –החברה הוקמה ב 
מקיימים סדנאות שמפתחות את החשיבה היצירתית  –ינות מרכזי מחוננים / כיתות מצו

 והאסטרטגית.

תלמידים עם במדובר , ט'  –התחלנו לפעול מול בתי ספר במרכז. לקחנו תלמידים של ז' 
 עשינו עימם תהליך שלם.  זמינות.

 : "עתידיום"מהי תכנית 

מה אני צריך מהבוגר העתידי?? אילו מיומנויות צריך אותו בוגר? איך אני לוקח את מערכת 
 הלמידה כפי שהיא היום ואיתה אני יוצר שיפור / שינוי.

 צים?איך המורה לוקח את תהליכי הלמידה ומשפר עם מה שיש במסגרת האילו

 מההיגיון הזה בנינו את התכנית. 

קורתית , אתיקה ומוסר, גמישות מחשבתית ויצירתיות , חשיבה רב תחומית, עבודת יחשיבה ב
 צוות, שימוש במאגרי מידע, פרזנטציה ועוד ועוד. התכנית בנויה על כמה צירים.

 התכנית עתידיום שמה דגש על ניתוח דמות הבוגר.

 לית / חוסן מנטלי:התכנית עובדת על הכנה מנט

 מודל מדעי התנהגות. איך מסבירים לילדים את המסרים בין המעבר לצבא מהאזרחות.

 סמדר:

 .אני אשמח לקיים פגישה עם אבשלום רן ואמיר על מנת לחשוב איך ניתן לעשות שיתופי פעולה
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 אמיר:

 התכנית מיושמת בנוער ?אראל , האם את רואה את 

 :אראל

 בחבורות. נמשוך את הילדים דרך מועצת הנוער כדי שיביאו אחד את השני.זה מאוד תלוי 

 ניסים כהן:

 אפשר להפעיל את התכנית בעומר. זה דבר שיעבוד.

 אסתי:

לא תהיה חווייתית זה פחות אני עוסקת בחינוך יותר לגיל הרך. מאוד חשובה הדרך, אם הדרך 
 הייתי רוצה לדעת איך התכנית עוברת לילדים.יעבוד. 

 : רן

 אנו עובדים עם תלמידים מכיתות ז' עד יב'.

 הדרך החווייתית היא חשובה מאוד ואנו מאמינים בה.

 אנו משתמשים בטכנולוגיות כאמצעי ולא כמטרה .

 התכנית משלבת המון סדנאות דבר שמעצים את החוויה . 

יב התכנית  יש לנו גם ניסיון עם תלמידי התיכון. הראש של התלמידים כל כולו בבגרויות. יא
 פחות רלוונטית. 

 רחל:

התכנית לדעתי רלוונטית לתלמידי ח' ט י'. זו מיומנות שצריך להקנות קודם כל לצוות ולאחר 
 מכן לתלמידים.

 סמדר:

זוהי ישיבה אחרונה בהשתתפות ליאת והודיה. כולנו מודים להן על העשייה ומאחלים להן 
 הצלחה בהמשך הדרך.

 הודיה:

 אני מודה על שיתוף הפעולה לאורך השנים. 

 סמדר:

אני מודה לך אמיר על המאמצים שאתה עושה לקראת המפגשים. היום פגשנו את אבשלום 
 ורם, בפעם הקודמת פגשנו את אמנון גלזנר ולפני כן עם רפאלה.

אני שמחה על הרוח החדשה בצופים. אנו כאן לכל דבר ועניין. תודה רבה אמיר אנו יודעים 
 שאתה רוח גבית עבורנו.
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 :אמיר

 , המשך חופשה נעימה לכולם. 19/9/2021 –ניפגש בישיבה הבאה ב 


