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פרוטוקול ועדת חינוך מס' 9מיום 4.7.21
משתתפים:
מר גלעד גולדמן – מנהל מח' החינוך
גב' טלילה מזרחי – חברת מועצה ויו"ר הוועדה
מר מוטי פרנקו מסגן ראש המועצה מחזיק תיק החינוך
מר דני אורן -מנכ"ל ראש המועצה
מר משה מזרחי –מבקר המועצה
הגב' עידית גנדי חברת ועצה מחזיקת תיק הנוער
מר יגאל זוהר –מנהל מחלקת נוער וצעירים

להלן סכום וסקירת הנושאים שעלו לדיון בוועדה
 -1הוצגה מטרת הועדה להעלות על סדר היום את חשיבות הרצף בין החינוך
הפורמאלי והבלתי פורמאלי וכיצד ניתן לבצע חיבורים נדרשים ברמת שיח
ושיתופי פעולה בפועל על מנת לייצר סביבה עוטפת המספקת מענים לצרכי
הנוער
 -2הוצגה סקירה מקיפה על ידי מנהל מחלקת הנוער ומנהל מחלקת החינוך
לפעילויות המתקיימות בשוטף בין מוסדות החינוך ביישוב לבין מחלקת הנוער
{ראה קישור למצגת
 -3הועלו לדיון הנקודות הבאות :
א-שינוי תפיסה והטמעה בה מתקיימת אינטגרציה בין המערכות
ב-כפועל יוצא בחינת האפשרות בה בתי הספר ישמשו כמבנה נוער רב תכליתי
בשעות אחר הצהריים מאחר וכמות בני הנוער הולכת וגדלה מידי שנה ובהעדר של מבני
ציבור ייעודיים
ג-הוצג המחסור במקומות בילוי ו\מתחמי התכנסות לנוער ביישוב בשעות
מאוחרות וסופי שבוע ובאותה נשימה הועלו רעיונות מגוונים שיש לבחון יחד עם ראש
המועצה וגורמים נוספים
-4בוצעה סקירה של אירועי הקיץ השנה שמהווים דוגמא להתחלתו של שינוי מערכתי
תפיסתי המספק מענים לנוער

נושא זה עולה בקנה אחד עם חינוך שכן מקומות בילוי מועדנים אירועים חשוב
שיתקיימו למניעת פשיעה ,חיזוק הקשר
-5הוצע לקיים ישיבה בנושא תוכנית  360ומעגלי שיח לבחינת הכלתה של התוכנית
באופן מורחב ואפקטיבי

כתבה
טלילה מזרחי
יו"ר ועדת חינוך ובריאות
מועצת באר יעקב

.1ג-פרויקט מועדון קריאה המפורט ב
הנושא נבדק ,מול מחלקת שפ"ע בין היתר ,ואושר לביצוע ונבחן בימים אלה גם מול בעלי עסקים
ומוסדות ציבור בהם אפשר להתקין מדפי קריאה שמטרתם לחדש ולחזק את הזיקה לספר.
-2א-הומלץ כי ,יישום החזון החינוכי של באר יעקב,יתקיים  ,בשיתוף פעולה של כל גורמי החינוך
ביישוב שהמועצה מטווה את הדרך ומהווה גורם משפיע בהגדרת המטרות היעדים והטוואי הערכי
חברתי ביישוב ובהתאם לצרכיי ילדי היישוב מנקודת מבטה .
-2ב הובהר כי מנהלי בית הספר באשר הם שותפים לעשייה החינוכית ביישוב .
-2ג-הובהר כי פניות הורים ינווטו באופן תקני ויוקם נוהל טיפול בפניות הורים גם מול מנהלי בתי
הספר למעט יוצא דופן וחריגות.
-3בהמשך לסעיף  3עלתה המלצה ממנהל תיכון נווה נחום לאפשר ולהרחיב שיתוף פעולה עם חברי
מועצה שנושא החינוך נמצא באחריותם באופן שיוגדר מראש כגון :מפגש תקופתי או כינוס כללי.
-4א.עיר בריאות –פרויקט רוחבי יישובי בעל משמעות אינטגרטיבית איכותית יוחל בכל מחלקות
הרשות לרבות מחלקת חינוך על מנת ליצור שפה יישובית אחידה .
.4ב-.פרויקט עיר בריאות הוצע לראשות מועצת באר יעקב על ידי ,מזרחי טלילה מפאת חשיבותו בדגש
תזונה ופעילות גופנית והשפעתו על תהליכי הלמידה ,שיפור הישגי התלמידים צמצום תופעת
האלימות,צמצום תופעות קשב וריכוז ושיפור איכות החיים .
יצוין כי התארחה בועדה לעניין זה הגברת מיטל בן דור תושבת באר יעקב שהעבירה מצגת הסבר
בנושא מניסיונה בתחום.
.4ג-ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך מר ניסים גוזלן הביע הסכמה ותמיכה מלאה בפרוייקט עיר
בריאה ואף הצהיר כי –חתם על טופס הצטרפות לרשת –וכי יפעל לקדם את הנושא ביישוב ולהחילו
באופן מעשי.

.4ד-.הומלץ כי ,מנהלי בתי הספר יגישו תוכנית עבודה הכוללת את כל הפעילויות הקיימות בנושא
בריאות ואיכות חיים ולהציע הצעות נוספות אפשריות בתחום כגון –הרצאות בנושא תזונה,חיוסנים
ימי עיון ,ימי ספורט ,מיניות ,מניעת שימוש בסמים ועוד.

