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ו' אלול תשע"ה
שלום לכולם,
חינוך
נותרו  10ימים לפתיחת שנת הלימודים וההיערכות נמצאת בשיאה .עם כניסתי לתפקיד הצבתי את
נושא החינוך בראש סדר העדיפויות שלי .אני רואה בחינוך עוגן מרכזי של המועצה והמפתח להמשך
ההתפתחות וחיזוק ההתיישבות כאן .אני מאמין שאיכות ההון האנושי במועצה הוא המשאב ה'טבעי'
המשמעותי שלנו ועלינו לאפשר את התנאים להענקת חינוך איכותי מיטבי לילדינו ולתת את הכלים
למיצוי היכולות האישיות של כל ילד וילד.
יובלי הבשור
כחלק מהפעולות שלנו לטיפוח מערכת החינוך והתאמת המענים לצרכים הייחודיים בכל מסגרת ,אנו
מקדישים דגש מיוחד לחיזוק 'יובלי הבשור' .זאת על רקע השינויים וחוסר היציבות המנהיגותית
שפקדה את בית הספר בשנים האחרונות והשפיעה על האווירה הבית ספרית.
'יובלי הבשור' הינו בית ספר טוב ,עם צוות מורים איכותי ומסור מאוד ויש לו את כל הפוטנציאל להיות
מצוין! המינוי של גיל יערי הוא צעד משמעותי לכך .אני מאמין ביכולות האישיות והמקצועיות של גיל
להוביל את בית הספר ולחולל בו תהליכים מערכתיים ,חינוכיים וקהילתיים משמעותיים בסיוע של
מנהלת אגף החינוך ,יעל אדר.
השבוע הוזמן גיל לראשונה לישיבת מליאת המועצה .גיל הציג את עצמו ,את רקעו המקצועי ואת
התפיסה החינוכית-ניהולית שלו .בדבריו הדגיש גיל את התפיסה הקהילתית והמשתפת עם ההורים
שבה הוא דוגל ,אשר משתלבת עם ערכי הקהילה וההורים.
השבוע נפגשתי עם נציגות ועד ההורים של בית הספר ונציגות הורי כיתות א' .ההורים ביקשו לבחון
אפשרות של פתיחת כיתת א' רביעית בבית הספר .הסברתי להורים שהמהלך שעשינו בתחילת הקיץ
לצמצום מספר התלמידים בכיתות א' ביובלי הבשור על ידי אישור הבקשות החריגות למעבר לניצני
אשכול היה הפתרון הנכון והטוב ביותר באותם תנאים נוכחים ובאמצעותו צמצמנו את מספר הילדים
מ 38-ל.32-
הרפורמה של בנט יצרה מציאות חדשה שלא יכולנו לצפות אותה ,שכן מספר התלמידים המקורי
בשכבה א' ביובלי היה מאפשר פתיחת כיתה א' רביעית ומספר הילדים בכיתה היה מצטמצם עוד
יותר .אני מבין את תחושת ה'החמצה' על כך שניתן היה לשפר את התנאים עוד יותר אך הסברתי
שאין שום אפשרות לבטל בדיעבד את אישורי ההעברה שניתנו (מהלך כזה גם אינו כביל משפטית).
יחד עם זאת ,הבהרתי שבמידה שהורים יבקשו כעת לעבור חזרה ליובלי  -אנחנו נאפשר זאת על אף
המורכבות שיש בכך מבחינת ההיערכות בבתי הספר לפתיחת השנה.
המועצה תומכת ומברכת על התהליך הקהילתי שנעשה על ידי ההורים ,שהחליטו לקחת אחריות
לחיזוק בית הספר והקהילה בניסיונם לעודד את חזרתם של התלמידים לשיבוץ בבית הספר
הקהילתי ,תוך הדגשת איכויות בית הספר ,הרוח החדשה בו וערכי חיזוק הקהילה.
בשיחה עם ההורים הבהרתי שגם התנאים הקיימים של  32תלמידים בכיתה הם תנאים טובים מאוד
ומדובר בגודל כיתה שמאפשר למידה איכותית ומשמעותית .בנוסף ,בית הספר יקבל תוספת של
שעות פיצול לשכבת א' ,שיאפשרו להעמיק את היקף המענים הפרטניים .אני מאמין שאנו עדים
לתחילתו של עידן חדש ביובלי הבשור ואני קורא להורים לתת אמון במערך הבית ספרי המתחדש.
מילה טובה...
בשנה שעברה ,כשפורסמו נתוני הזכאות לבגרות הוזמנה מנהלת נופי הבשור זמירה בן יוסף לישיבת
המליאה להסביר את סיבת הירידה בזכאות .כזכור ,הירידה היתה בין היתר בעקבות מבצע 'עמוד ענן'
שהשפיע על המערך הלימודי באותה שנה .השנה ,בעקבות העלייה המשמעותית בזכאות לבגרות
בבית הספר ,הוזמנה זמירה שוב למליאה ,אך הפעם כדי לברך אותה ואת הצוות ולתת מילה טובה!
זמירה אמרה שהיה לה חשוב להגיע גם בשנה שעברה וגם השנה כדי להציג את העשייה המופלאה
בבית הספר ,החל מעובדי המינהל ,אנשי החינוך והתלמידים עצמם ,הן בתחום הערכי והן בתחום
הלימודי
עמל תורה

הלימוד התורני בבתי הספר בחלוציות החלו השבוע ,ביום ראשון ,א' באלול .הלימודים התורנים
מתחילים עם פתיחת חודש הסליחות מתוך תפיסת של חשיבות עמל תורה במהלך חודש הרחמים
והסליחות בחברותא ולא איש איש לבדו .בשבוע הבא אבקר בבי הספר הדתיים ובאחד בספטמבר
אשתתף בטקסי פתיחת השנה בבתי הספר הממלכתיים .במהלך החודש אעשה מאמץ לבקר בכל גני
הילדים במועצה כדי להכיר את צוותי החינוך ,ללמוד את העשיה החינוכית ולאחל שנה טובה.
שלכם,
גדי ירקוני
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