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כה בטבת תש"פ
פרוטוקול ועדת חינוך מס'  4מיום 22.01.20
משתתפים:
מר ניסים גוזלן – ראש המועצה מחזיק תיק החינוך
מר גלעד גולדמן – מנהל מח' החינוך במועצה
גב' טלילה מזרחי – חברת מועצה  ,יו"ר הוועדה ומשנה לתיק חינוך
גב' שלומית שלסקי -חברת מועצה
ד"ר יהל שחר –מנהל תיכון שש שנתי עתיד "נווה נחום"
גב' סיגל בז'ה – מנהלת חטיבה עליונה
גב' רונית גנון – מנהלת החטיבה
גב' שרונה שם טוב – סגנית מנהלת החטיבה
גב' יעל כהן – רכזת חברתית
גב' יולי ארגמן – נציגת רשת עתיד
להלן סיכומי הדברים והמלצות הועדה :
 .1א .הנהלת בית הספר עתיד נווה נחום הציגה את העשייה הבית ספרית שהיא חורטת על דגלה
מנהיגות יוזמה ,מצוינות וקהילה .
ב .הוצגה עשיית התלמידים במהלך השנה בפרויקטים מגוונים הנוגעים להעשרה והרחבת תחומי ידע
ג .תוכנית מעברים .לחטיבת הביניים "-ממריאים לשמיים " השמת דגש על
שותפות של כל הסגל המקצועי בבניית תוכניות עבודה מקדמות ומובילות
-.2גיוס כוחות הוראה ושימורם.
הועלה הקושי בנושא גיוס פיתוח ושימור צוותי הוראה -הובהר כי הקושי הינו כלל ארצי ולא מקומי
עוד הובהר כי מתקיים גיוס מסיבי ואינטנסיבי במסגרת הליך סדור ומקצועי על מנת להימנע מחוסר
במורים ככל שניתן
המלצת הועדה לביצוע :
.1גיבוש מדיניות מתואמת ושיטת פעולה לגיוס מורות ומורים באופן שוטף לאורך כל השנה
כולל :
מודעת דרושים על פי פרופיל שתציג הנהגת התיכון

המודעה תפורסם באופן שוטף על ידי רשת עתיד בשיתוף המועצה ומחלקת החינוך
קורות חיים שיגיעו לתיכון ימופו לדוח סטטוס כך שניתן יהיה להפיץ לכלל מנהלי בתי הספר .
כל מנהל יפעל לפי הליך הגיוס הסדור אצלו ויעדכן את שאר בתי הספר .
יתרונות התהליך:
א .יצירת פול =מאגר צוותי הוראה מגוון ונגיש
ב .גיבוי וסיוע מחלקת החינוך למערך הגיוס הקיים והמקובל עד כה.
ג .צמצום חוסרים בכח אדם .
יצוין כי תהליך זה אינו מחליף את הקיים כי אם בנוסף .
.2שימור ופיתוח חוסן צוותי הוראה:
המלצות הועדה :
א .המועצה ובכלל זה מחלקת חינוך וחברי ועדת חינוך יישובית מצהירים כי הם מגבים את צוותי
החינוך ביישוב וישמשו כתף תומך לכל איש צוות וזאת על מנת לייצר צוות הוראה סטבילי
,איכותי מוביל ומקצועי חברי הועדה שמו דגש על חשיבותם של צוותי הוראה כחלק אינטגראלי
מתפקוד תקין של מערכת והובלת הילדים להישגים לימודיים וערכיים .
ב .יבוצעו פגישות במסגרות פורום מקצועי (ועד מנהל לתיכון) לדיון בקרה והתייעלות בנושאים כגון
:התמודדות עם בעיות משמעת כבוד למורה לסמכות ,עיצוב גבולות גיבוש תוכניות ארוכות טווח,
גיוס ואיגום משאבים ועוד.
ג .בדיון עלתה אפשרות לבדוק בשנה הבאה לבצע הפרדה בין מורי חטיבת הביניים לתיכון על מנת
לצמצם חוסרים ולהבטיח יישום של מערכת השעות כפי שנקבעה.
יצוין כי במערכת השעות נערכים שינויים בשלושה מועדים קבועים .נושא זה ייבדק מקצועית במטרה
לא לפגוע בגמישות ניהולית הנדרשת לתגבור הבגרויות.
ג .תבחן האפשרות להרחבת פעילות "עיר אקדמיה " והחלתה על סטודנטים שאינם לומדים בבית
ברל ולהיפך יצירת עניין לסטודנטים מקצועיים ללמוד בבית ברל שמקום עבודתם יהיה מקום
מגוריהם.
.3קהילת ההורים
הובהר כי קהילת ההורים בבאר יעקב הינה קהילה דומיננטית אמפתית  ,אכפתית שדואגת לילדי
היישוב .
ברור היה לכל המשתתפים כי כל הורה מבקש את הטוב ביותר לילד שלו
יחד עם זאת מבקשים חברי הועדה להבהיר כי יש לתת לצוות מקצועי מרחב לביצוע עבודתו .הומלץ
לבחון לעומק את הצורך בשיפור הקשר הורים-מורים-תלמידים.

בנוסף לכך ובהתאם לזו ייקבע נוהל בית ספרי לטיפול בפניות הורים
א .הומלץ על הנגשת השירות והטיפול בפנייה באמצעות מספר וואטאפ ובאופן הבא:
הורה שישלח פנייה יצטרך לפרט :
שם הילדכיתהניידתוכן בקצרהיקבל מיידית הודעה פנייתך התקבלה והיא בטיפול מענה יתקבל עד  xזמן שיוגדר מראש.
ב .יוגדרו שעות מענה טלפוני וקבלת הורים
ג .כל פנייה תטופל בהליך מקצועי על ידי הגורם הרלבנטי ובאופן יסודי וכתוב
הנוהל יפורסם להורים במפורט באתר בית הספר
.4המלצה נוספת של הועדה גיבוש הנחיות מחייבות לשימוש בטלפון נייד על מנת לייצר משמעת
ומיקוד בלימודים .
 .5הודגשה המחויבות של הנהלת התיכון לזכאות לבגרות ורמת הישגים .במידת הצורך יציג צוות
התיכון צרכים בנושא זה .המועצה ורשת עתיד יעמידו לרשות התיכון תקצבים הדרושים לשיפור
הישגים לימודיים והצלחה בבגרויות.
.6ראש המועצה הודיע כי הוא פועל עם כל הגורמים המקצועיים על מנת ליצור שתי חטיבות וקבלת
סמל מוסד ועל כל המשתמע ברמת תקצוב.
עוד הודיע על הקמת כיתות נוספות עוד השנה לקראת פתיחת שנת הלימודים .ובהמשך הקמה של
מעבדות נוספות ואודיטוריום בתיכון נווה נחום.
 .7פרסום הנגשה ודיוורור
ראש המועצה וחברי הועדה הבהירו את חשיבותו של התיכון והגדרת מעמדו כחלק מעתיד היישוב
הובהר כי התיכון הוא מוסד חינוכי ארגוני החייב לפתח מערך הנגשה הסברה שיווק ופרסום ממוקד
באמצעי תקשורת שונים .בדיון נמסר כי צוות משותף לרשת עתיד ,להנהלת התיכון ,לדובר המועצה
ומחלקת החינוך החל לפעול במתואם בליווי אנשי מקצוע לשיפור מערך ההסברה
יצוין כי הדיון התרחש באווירה טובה ופתיחות מלאה של כל אנשי הצוות החינוכי ששיתפו רגש ישאף
קיבלו ביקורת בונה והצעות מחברי הועדה באופן מקצועי ואוהד
עוד יובהר כי יו"ר ועדת חינוך וראש המועצה יבצעו ביקור תמיכה לצוותי ההוראה וישמשו עזר תומך
יחד עם מנהל מחלקת חינוך מר גולדמן גלעד.

זו גם הזדמנות להודות לצוות התיכון והחטיבה  ,להנהלה ולמורים ולאחל להם הצלחה במשימות
המורכבות והמאתגרות אותם הם מובילים.
מאחלת לכולנו שיתוף פעולה פורה .

רשמה טלילה מזרחי
גלעד גולדמן

