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 6.4.22ועדת חינוך פרוטוקול 

 

 משתתפים:

 מחזיק תיק החינוך וסגן ראש המועצה –אמיר אליעזר פרופ' 

 מנהלת אגף החינוך –ד"ר סמדר כהן 

 מנהלת מחלקת התרבות –טליה כץ טל 

 מ"מ מנהלת מחלקת הנוער –קובי שרון 

 מנהל מחלקת הספורט –עמי זעפרני 

 הגניםמנהלת מחלקת  –לבנת בן דיין 

 ראש שבט הצופים –דב חסיד 

 מנהלת השפ''ח-ד''ר סבטלנה פרוקשוב

 חבר ועדה-כהן ניסים

 חברת ועדה-פטל אסתר

 ועד הורים עומרים-רינת מסד

 ועד הורים מקיף-שרון מרקוביץ

 

 ועדה:נקודות מרכזיות מה

 אמיר: פותח את הוועדה ומציגים את המשתתפים ואת סדר היום.

לבקשת שתי מנהלות בית הספר שלצערנו  18:00התכנסנו בספריה ובשעה יחסית מוקדמת  •
 לא יכלו להשתתף היום.

במהלך הישיבה היום נקבל סקירה ונוכל לשאול שאלות ומעקב בנושאים של הצופים, מרוץ  •
  יווח על פעילויות באגף החינוך.ר, פעילויות ספורט ודעומ

 
 סקירה על תנועת הצופים: –דב חסיד 

 .דיבר על המבנה הארגוני של השבט •

 חניכים, השבט הגדול ביותר בדרום.  600סך הכל  •

 . 730הוא  י לשבטעתידההיעד המספרי  •

 ותהמטרה העיקרית של התנועה והשבט לייצר מנהיגות על ידי חינוך לערכים, אחריות, נכונ •

 לאתגרים ואזרחים טובים ונתרמים. 

בקופת השבט ואף החזרנו להורים כספי  ת. אין גירעונוןעל נושא החיסכושימת דגש  •

 על תקציבים מהמועצה ומההורים. פעילות השבט מתבססת . עודפים
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 מרוץ עומר -עמי 

עמי: המרוץ התקיים בצורה טובה ואורגן היטב. חבל שמבית הספר הגיעו מעט תלמידים  •

 לבחינת הבגרות.

גיוס, משהו שלילי קורה תחום המגמה שלילית ביש נערים לא הגיעו לבגרות,  59 אמיר: •

באווירה. הופתענו מאוד. בית הספר פישל בענק, לא היינו ערוכים לכך. בואו נחשוב קדימה 

 לקחים לשנים הבאות. להפיק , לעשות מה צריך

ם, צורך בגיוס המורים והמחנכת. היה דוגמא קלאסית של חוסר שיתוף פעולה ותיאו אתי: •

 צריך לפרסם יותר.

עובדתית ראינו המון ילדים קטנים במרוץ, צריכים לטפל בנושא הזה. לא ברור למה  אמיר: •
 חלק מתלמידי המקיף לא הגיעו.

 
 פסטיבל אביב התעמלות אמנותית -עמי 

 1000הגיעו סך הכל  באפריל 1-בפסטיבל אביב התעמלות אמנותית שהתקיים ביום שישי  •

 איש, היה מדהים. 

 אירוע מחוזי באו להקות מלהבים, מיתר ובאר שבע. הפסטיבל עבר בהצלחה מרובה! •

 

 הסבר על מובילי חינוך –סמדר 

נפגשת אחת לחודש והיא קבוצת מובילי החינוך בעומר  –הסבר קצר על מובילי החינוך  •

מורכבת מכל הקשת של בעלי התפקידים העוסקים בחינוך, בספורט, בנוער ובתרבות. 

מעבודה שלנו עם עצמנו בקבוצה -הפדגוגית שלנו פועלת מהפנים-התפיסה החינוכית

משותפים ומאתגרים. אנחנו למידה  כיבתהליוהחוצה. הקבוצה עוסקת בשאלות מהותיות 

נו רוצים להיות בעוד מספר שנים? איזה תווים את המחר, שואלים את עצמנו היכן אנח

 .שינויים אנחנו רוצים להוביל אצלנו וברמה היישובית

סיפור הראשון,  :העוברים כחוט השני בכל התפיסה שלנונבחרו שלושה עמודי תווך  •

אנחנו מאמינים כי הילדים  התלמידים. ו רואים את זה בבחירה של המורים –הבחירה 

-הערכיים-החברתיים-פעילים בתהליכים האקדמייםשלנו אמורים להיות שותפים 

אגף החינוך כי למאמינה  –קהילתיות התרבותיים. הם שותפים בסדר היום שלהם.  השני, 

בית. אנחנו מחפשים השייכות וה תתחושובקידום של  קהילהגיבוש השיש תפקיד מרכזי ב

. מצוינות כדרך 3את הדברים שאמורים לחבר את הרצף החינוכי בתהליכים של קהילתיות. 

 האינטליגנציות ועשייה ברמה של מיצוי היכולות האישיות.חיבור לשבע  –חיים 
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 סבבתא –סמדר 

בין הנוער  תהמבוססת על פעילויוסבבתא, תנועת נוער  –תנועת נוער נוספת בדרך להיכנס לישוב  •

זכות המחויבות תצליח בכי תכנית שאני בטוחה  .תהליך למידה הדדימבוגרים. האנשים לבין ה

 הבית בדפנה. תכנית חשובה לאין ערוך. והעשייה המיוחדת של 

 

 אמיר: חשוב לציין לחיוב את סמדר על קולות קוראים שהיא על זה והצליחה לגייס כספים רבים. •
 

השפ''ח על המצב המורכב של הילדים וההורים בעקבות הקורונה.  סקירה של סבטלנה על השפ"ח •
 כולוגיות שנותנות את המענים הבסיסיים ואת המענים המורכבים יותר.מורכב מצוותים של פסי

 

סקירה של טליה על מחלקת התרבות, על האירועים שהתקיימו ועל האירועים העתידיים. טליה  •

והם יבחרו את תושבים בה יהיו שותפים ועדת היגוי הרצון והחשיבות של הקמת דיברה על 

 האירועים.

 

אין מענה תרבותי לציבור המסורתי והדתי. לדוגמא:  –: יש לשים לב לציבור המסורתי כהן ניסים •

 המרוץ בעומר התקיים ביום שבת, הרבה אנשים שרצו להשתתף לא השתתפו בגלל שבת וחבל. 

 

מסכם כי למפגשים הללו יש חשיבות רבה וגם לחיבור של חברי הוועדה עם מובילי החינוך. -אמיר •

 פיזיים.אנחנו בעד מפגשים 

 
 סיכום יו"ר הוועדה: פרופ' אמיר אליעזר

 .ולמשתתפיםתודה רבה למציגים  •

 ר הקורונה.חאנו מאחלים לדב הצלחה בפעילותו בשבט הצופים ובמיוחד בתקופה שלא •

בנוגע למרוץ עומר אבקש לבדוק את העניין ולדאוג לכך שיהיו לנו מקסימים משתתפים  •

 לבגרות.פוטנציאליים של תלמידי יב' הנבחנים 

צוות אגף החינוך ולעמי שהוביל את המרוץ בעבודה כלל מרוץ עומר היה מוצלח מאוד וכל הכבוד ל •

רוץ עומר הגיעו תושבי עומר רבים לפעילויות ממסגרת בחשוב לציין ש רציפה עם המועצה ועם אריק.

 לילדים שהתקיימו בספורטק וניתן היה לראות את שמחתם של המשפחות במתקנים השונים.

  כאשר כלל הספורטק היה מרשים ביותר. ירה של ספורט ביישובוובאו המרוץ היה מקצועי •

נושא מובילי החינוך בראייה יישובית הינו חשוב ביותר וכפי שניתן לראות מתבצעת פעילות רבה  •

 במסגרת אגף החינוך.

מוכיח את  אנו נמשיך לקיים את כל הישיבות באופן פרונטאלי ולא בזום שכן מפגש פנים אל פנים •

 עצמו.

 שרון ב: קוביתכ


