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THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION 

 המינהל לחינוך תרבות נוער וספורט
 

 ז' שבט תשע"ט
 2019ינואר  13

 009/19סימוכין: י' 
 09.01.19 –פרוטוקול ועדת חינוך 

 משתתפים: 

מנהלת בי"ס חמדת השקד,  –נציגת הורים חמדת השקד, רבקי קלרמן  –יו"ר, חמוטל יצחק  -אריה מלמד

מיכל סייבל  הורים מובילים קהילה, –חברת מועצה, שירה הראל  –נציג ציבור, אורית שרף  –ג'רמי סולטן 

מנהלת חטיבת  –נציגת ציבור )קהילת קמץ(, ליאת תרזה  –נציגת הורים תיכון הראל, רות לוין חן  –דראל 

נציגת הורים  –סגנית מנהלת חטיבת היובל, מיכל דנין  –מנהלת תיכון הראל, גלי שניידר –היובל, ליאת שגב 

מנהלת בי"ס הדרור, שרית  –נציג הורים בי"ס הדרור, ענת גייזינגר יעקבי  –בי"ס השלום, דורון כהן נצר 

נציגת  –נציגת ציבור )לשעבר מנהלת בי"ס השלום(, אורית בורלא  –נציגת גננות, זהבה יששכר  –קפלנסקי 

 –כהן -נציג מועצה )מנהל המחלקה לחינוך(, אורלי סיסו –ציבור )לשעבר מנהלת בי"ס הדרור(, יואב שור 

מנהל מחלקת הנוער, שלום דוד  –"ס מולדת, יועד שילה מנהלת בי –מנהלת מדור חינוך מיוחד, תמי פוליטי 

 נציגת ציבור. –נציגת הורים בי"ס מולדת, אדריאנה אלישע  –נציג ציבור, נועה ברק וושלר  –

 

 החלטות להמשך תמצית הדברים נושא

המשתתפים הציגו עצמם והציגו את המניעים  היכרות

להשתתפותם בוועדה/ חזונם למערכת החינוך 

 ת.היישובי

 

תחומי עיסוק 

 וועדת החינוך

 תפקיד וועדת החינוךיו"ר הוועדה הציג את 

חברי מועצת להוות פורום מייעץ ומתכלל ל

 , סדרי עדיפויותהיישוב בקביעת מדיניות החינוך

ובתהליכי החלטה על נושאים מהותיים ובקרה 

 על יישום המדיניות.

: בניית חזון חינוכי ליישוב, מטרות הוועדה

שנתית, יעדים רב שנתיים ומדדים  תכנית רב

 למעקב ביצוע.

קביעת מדיניות ובקרת יישום בתחום החינוך 

הלא פורמלי ובכלל זה: פעילות המתנ"סים, 

 תנועות הנוער והצהרונים.

קביעת מדיניות ובקרת יישום בתחום מניעת 

מכרויות ושימוש מושכל אלימות, הת

בטכנולוגיה )בתיאום עם וועדת החינוך של 

 ת עיר ללא אלימות(.תכני

 .0-3קווים מנחים לגילאי מדיניות ו

 

 



 להמשךהחלטות  תמצית הדברים נושא

מתכונת 

 העבודה

וועדות שיקיימו -הוועדה תפעל במסגרת תתי

דיוני עומק ויציגו למליאת הוועדה את 

 תובנותיהם. 

 הוועדה תתכנס שבועיים לפני מליאות המועצה.

 החברים נדרשים למשמעת עצמית גבוהה.

 

יתקיימו קבוצות מיקוד לבחינת הנושאים  קבוצות מיקוד

 3לטיפול וועדת החינוך. בכל בי"ס יתקיימו 

 קבוצות מיקוד )הורים, מורים ותלמידים(. 

 מתנדבים לדיוני קבוצות המיקוד:

נועה ברק וושלר, שירה הראל, זהבה יששכר, 

אורית שרף, אדריאנה אלישע, אורית בורלא , 

 .ואב שור,  ג'רמי סלטןאריה מלמד, י

הספר ימנו את קבוצות המורים -מנהלות בתי

 וקבוצות המורים.

המתנדבים לקבוצות המיקוד יקבלו 

ה נתידרוך לעבודתם ע"י אדריא

אלישע ואריה מלמד ביום שני 

בביתו של  19:30בשעה  21.1.19

 (.44אריה מלמד )פרי מגדים 

שלוחה 

טכנולוגית  

 לתיכון הראל

יוזמה ל[פתוח שלוחה הוצגה בקצרה ה

טכנולוגית של תיכון הראל במבנה בי"ס אחי 

 שעתיד להתפנות.

 גובש צוות לסיוע בחשיבה על המגמות שייפתחו:

מיכל דנין, רותן לוין חן, מיכל סייבל דראל. את 

הצוות יובילו מטעם המחלקה לחינוך אורלי 

 כהן ומורן בן חמו.-סיסו

 

עתיד 

 המתנ"סים

כניסת החברה למתנ"סים ישנה מחשבה בעניין 

 לניהול המתנ"סים בישוב.

הוקם צוות חשיבה לנושא: שלום דוד, שירה 

אלבז, נועה ברק וושלר, אורית שרף -הראל

)אריה מלמד יצטרף לפגישת הצוות הראשונה(. 

 חן.-את הצוות תרכז רות לוין

 

 

 

 רשם: יואב שור         


