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 2021פרוטוקול ועדת חינוך יולי 
  

 נוכחים:
 :נציגי המועצה

 מנהל קדם יסודי. – איתי דקלמנהל מחלקת חינוך,  – אילן הדס
 :חברי הוועדה

רותם חבר מועצה,  - אבי אליהוחברת מועצה,  – יונת חגאיחברת מועצה ויו"ר הועדה,  – עינת קדרון
יו"ר  –חגית חג'ג' יו"ר הנהגת הורים "שלנו",  – אורוןחלי רבין,  – טל בן שמחוןחבר מועצה,  - ריעני

 – ניר פייקובסקייו"רים הנהגת הורים "נוף ילדות",  – רם שרם, חנה לירזהנהגת הורים "אור תורה", 
 יו"ר גנים. - ליפז בן כהןיו"ר הנהגת הורים "ניצנים", 

 - עדי זאפרני ברקוביץציגת ציבור, נ – שלי נגרנציגת ציבור,  - קרן וייזמןנציגת ציבור,  - אורית קיי
 נציגת ציבור

 :אורחים

  נציגת הנהגת הורי "נוף ילדות" -רחלי זיגר 
  נציגת הנהגת הורי "נוף ילדות" -קרן פרנקפורט 
  נציגת הנהגת הורי "נוף ילדות" -גיתית 
  יו"ר חטיבת הביניים -מיכל ביגר 

  

 נעדרים:
 יו"ר הנהגת הורים "ניצנים" – סיגל לוי

 

 סדר היום: 
  

 פתיחה                                    עינת     20:45-20:30
 אילן        עדכונים ממערכת החינוך     21:45-20:45
 עינת  התנעה –חינוך מותאם אישית      22:30-21:45

  

 פתיחה

  חברי עינת הציגה כי בחלקה הראשון של כל ישיבה תינתן אפשרות לשאילת שאלות על ידי
 הוועדה.

 "רם שרם הציג את סוגיית הפניה של עינת לפיקוח בנושא "נוף ילדות 
o כיצד נעשתה פניה מבלי לפנות אליו קודם 
o בפניה נאמרה אמירה קשה על הנהגת ההורים 
o הפניה נשלחה לפיקוח ישירות מבלי לכתב גורמים נוספים 
o  קיצונייםמדובר בהנהגה מאוד מתונה, נעשה הכל לפני שנעשו צעדים 
o לטענתם הם מייצגים את הרוב המוחלט של בית הספר 

 .חברות הנהגת "נוף ילדות" חיזקו את דבריו של רם והעלו שאלה מה הביא לכתיבת הפניה 
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  מספר חברי ועדה נוספים הביעו את החשש ממצב בו יו"ר ועדת חינוך מבצעת פעולה מבלי
 לפנות אליהם לפני.

 :התייחסותה של עינת לדברים 
o  פגיעה בכבודו של אדם, כל שהביא לכתיבת המכתב הוא התנגדותה של עינת למה

 .אהסיבה אשר תה אאדם, תה
o בה פועלת הנהגת ההורים. עינת מתנגדת לדרך 
o שום אדם אחר של על דעתה של עינת ולא בשמו האימייל נכתב . 
o ניהוליות שוטפות באופן כללי ובטח שלא  אין בכוונתה של עינת להיכנס לסוגיות

 בפורום זה. בפרט אין בכוונתה להיכנס לסוגיית הניהול.
o .ליבה של עינת עם הורי בית הספר וחושבת שנדרשת התערבות מקצועית 
o .יחד עם זאת, עינת עומדת מאחורי הדברים שכתבה 
o .עינת הזמינה את רם לשיחה אישית בנושא וסורבה 

 ספק שנדרשת התערבות  מנהלות כבר התחלפו ואין 3ת נוף ילדות קיימת מספר שנים, יבעי
העלאת הנושא בוועדת חינוך יכולה לתרום משמעותית לקידום פתרון בו תהיה  מקצועית.

יבות למענה רב מערכתי לטובת ילדי והורי בית ורבות גדולה יותר של המועצה המחומע
 הספר.

  

 איתי דקל, גנים -עדכונים ממערכת החינוך : 1נושא מספר 
  ערעורים בנוגע לשיבוציםנמצאים בשלב מתקדם של 
 )תל"ן וסל תרבות עברו לניהול המועצה, יש אפשרות גביה מההורים )כרטיסי אשראי 
  נמצאים בשלבי סיום, בשלב האיבזור 89שני הגנים החדשים בשכונת 
  הכשרת סייעות יצאה לדרך במימון קרן מעגלים. אורית מעלה את הסוגיה שהסייעות

ות להתנהלות עם ילדים של חינוך מיוחד ולקויות למידה. האישיות גם צריכות להיות מוכשר
אילן אומר שהיינו אחת הרשויות הראשונות שהכניסה את נושא הסייעות הנוספות, התחלנו 

הסיעות הן חלק מהצוות, בתי  -ללוות ליווי לא מקצועי, השלב הבא זה לבנות על בתי הספר 
עבודה שלו. יכול להיות שבעתיד נוכל מקבלות הדרכה במקום ה -הספר חיברו אותם לחלוטין 

 לתת השתלמות מקצועית כמו שאורית מציעה )חסר לסיעות ידע בסיסי מקצועי(.
 בשוק הכרמל. 25/07 -אירוע סיום לסיעות יתקיים ב 
  רוכשים ספר "רוני וגברת אלרגיה" של יעל הררי  -רואים יותר ילדים אלרגניים בגני הילדים

ולוגית מהשפ"ח של כפר סבא. כלים להתמודדות של הילדים עם ניצן, תושבת תל מונד, פסיכ
 האלרגיה שלהם.

 'חוזרים לחלק מתנות לעולים לכיתה א 
  יש בכל מוסד חינוכי, יש תחזוקה של תוקף. שנה הבאה עמותת יעל יבואו  -מזרקי אפיפן

 לתת הדרכה לצוותים.
 

 ות עם הנהגת ההורים.תודה לאיתי על טיפול מסור ויסודי בכל נושא הגנים ועל השותפ
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אילן הדס, מנהל  -נתוני פתיחת תשפ"ב בבתי הספר היסודיים : 2נושא מספר 
 מחלקת החינוך

  

  .השנה מתחילה בסביבות הדיון התקיים על בסיס מצגת נתונים שהוצגה על ידי אילן הדס
 הלימודים הבאה.נובמבר, תקופה בה מתקיים הדיון על שנת  -אוקטובר 

 .הועדה שמתכנסת ממליצה, נדרש אישור ראש מועצה ואישור משרד החינוך 
  המועצה עם הקווים המנחים למידעון שבהמשך מופץ 
 :מאפיינים של הרישום השנה 

o משפר למי שעדיין לא רשום בתל מונדמקוון לגני ילדים ושכבה א' גם רישום  שרנואפ .
השירות לנרשמים, מטייב איכות נתוני הנרשמים ומאפשר קליטת נתוני כרטיסי 

 אשראי של ההורים לילדי גני ילדים.
o  ונתבצורה מקו -ובחירת חברים במעבר לא' טפסי ויתור סודיות קלטנו. 
o כמעט ולא היו ערעורים. 

  שלבים בהצגת הנתונים של בתי הספר הממלכתיים )באור תורה זה מתנהל אחרת, יש תמיד
 שתי כיתות(:

o הערכהעל בסיס לשנה הבאה, המקורית תחזית ה 
o  7%, בפועל היה 12%-10%צופים הישארות של ילדים בגנים 
o רוצים להימנע מפתיחת כיתה רביעית בנוף ילדות, למרות שזה אפשרי 
o איזון מגדרי ל ייחסיםלא מת 
o  משרד החינוך לא מקבל את הטיעון של מי שנרשם מאוחר ינותב אוטומטית לבית

 ספר מסוים
o  אילןקבסי"ת, מזכירה, דנה בבקשות ההעברה, כוללת פסיכולוג,  -ועדת העברות 

 ואיתי
 :קצת על המספרים 

o ת העולים לא'שונה ממעבר של ילדים בשכבו -בות בכהמעבר בין בתי הספר בש 
o  10% -כ -ו -ילדים חדשים בשכבות ב 112יש 
o ה'-ת ב'גבול פתיחת הכיתה השלישית בשכבו שלנו על 

  

 עינת קדרון -התנעה  –חינוך מותאם אישית : 3נושא מספר 
  

 לחלק זה לא הגענו כלל.
 יועבר לדיון במפגש הבא.

  

  

 בברכה,

 עינת קדרון

 חברת מועצה ויו"ר וועדת החינוך
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