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 12.1.81סיכום ועדת חינוך מיום  

 .אוהד, טלברק, , לביא, רונית, עמיר: משתתפים

 חבר מליאה –אורח: בני דגמי 

 

 העליה במתחסנים תסייע למגר את המחלה. ,ווה שלצד הסגרקתקופה מורכבת, מ – עמיר

 מעדכנת בנושאים הר"מ: –רונית 

ה כי המעבר ללמידה מרחוק בסגר משיח עם המנהלים עול - הסגר השלישי במוסדות החינוך��

הנוכחי היתה קלה יותר מבחינת הצוותים החינוכים שרכשו כלים דיגיטלים, מיומנויות ועוד. 

חולקו מחשבים וטאבלטים מהמועצה בשיתוף מפעל הפיס וכן ממשרד   -מבחינת התלמידים 

 החינוך. כרגע לפי המידע שבידנו, לכל התלמידים יש אמצעי דיגיטלי ללמידה.

הועברו סקרים ונערך תיאום ציפיות. נוצרה שפה משותפת בין הצוות  -גם מבחינת ההורים 

 .ואת הלמידה יעלת את הקשריההורים והתלמידים שמ

 מבקש לדעת כמה מחשבים עוד חסרים. – לביא

ההרגשה הכללית בבכר רוסו נינוחה ביחס לסגר. מניחה שמבוסס על ההיערכות הטובה  –טל 

מוטרדת  –וות וגם על עייפות מצטברת של ההורים והתלמידים. יש ריפיון והמקצועית של הצ

 זה עניין אובייקטיבי, שנתונים שלמים בפער. –ממנו. הפערים הלימודיים שמצטברים 

 הלכו לאיבוד. אין חווית שייכות לדרור. –שכבה ז' 

 ביה"ס התמקצעו מאוד בלימוד מקוון ובמענה פרט.  – אוהד

 שכבה ז'. –הבעיה הגדולה  אנחנו במצב של מלחמת הישרדות. –הסתגלות עייפות זה סוג של 

החל מבצע ארצי. המועצה, בהסכמת עובדי מערכת החינוך, הזינה את  - חיסון צוותי החינוך��

 הפרטים למערכת משרד החינוך לצערנו עד לרגע זה לא זומנו העובדים להתחסן. הנושא בבירור.

החלה ההיערכות לקראת המעברים מביהס  - סודי לחטבחשיבה תכנית רצפים מביהס הי��

יתקיימו מספר פגישות עם מנהלי ביהס היסודיים  היסודי לחט"ב השנה, בשל אתגרי התקופה.

ומנהלות דרור במטרה לגבש את מתווה המעבר בהיבטים השונים )רגשי, חברתי, לימודי( ולרכך 

 את המעבר.

 נמצא את הדרך, בהתאם להנחיות. -' בדרור הוסכם שבכל מצב יתקיים סיור של תלמידי ו

 בסיום ההיערכות יפורסם מכתב מפורט להורים ולתלמידים.

מבקש לאפשר להורים להציג רשמים ותובנות מהמעבר מו' לז' השנה. סוכם שתתואם  -אוהד 

 פגישה עם המנהלות ויוזמנו יור הנהגות ההורים.
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 הכנה לכיתה ז'.מציעים לקיים קורסי קיץ  – טל ואוהד

 יש מחשבה לקיים "מכינה" לעולים לז'. – רונית

לאחר שהמועצה קיבלה את פרס החינוך המחוזי, אנו נערכים  - היערכות לועדת פרס חינוך��

. הביקור יתקיים כשלוש שעות, בהתאם 9/9לקראת ביקור ועדת הפרס הארצי שצפויה להגיע ב 

 .לכללי התו הסגול

מנהלי  -במסגרת מפגשי המנהיגות החינוכית  -" שאחרי הקורונה בביהסהיום " חשיבה בנושא:��

ביהס ונציגות המועצה התחלנו לקיים חשיבה על עקרונות, תחומים בלמידה שנרצה לשמר ולפתח 

 אחרי תקופת הקורונה.

 נקבעו פגישות המשך עם הפיקוח עם כל הנהלת בית ספר לחשיבה ולסימון כיוונים רלוונטים.

 בהמשך חשיבה גם בועדה.נשמח לקיים 

 יש דברים שנשמח לשכוח ויש דברים שצריך לקחת. – אוהד

 מודה לצוותי החינוך ולמועצה כי ברור שביה"ס לא עובדים לבד.

 

לקיים מכינה חלום שלו רעיון שמוביל, ברמה הארצית, , נציג משמרת במליאה, הציג בני דיגמי

 ותו במסגרת האקתון שהתקיים בדרור.החל לפתח א יב.חצית במ , חצי שנתית,קדם צבאית

 מצ"ב המצגת

מודה לבני. הלהט בו הצגת את הדברים, משכנע. כשהייתי יו"ר מרכז המוא"ז פניתי  – עמיר

אני מאמין שכך נקבל  – לש"ש ולמכינות לליברמן שהיה שר הבטחון בנושא הגדלת המכסות

 שיקח אחריות.למשרד החינוך לדעתי הצעד הראשון הוא לפנות  חיילים וקצינים טובים יותר.

במועצה שלנו היתה רוצה לראות את הבוגרים תורמים שנה בשרות למען החברה ודה לבני. מ – טל

 הישראלית.

 תודה רבה ויישר כח לבני על הרעיון וההתגייסות ליישומו. בהצלחה. – רונית

 

 

 

 רשמה: רונית

 

 


