כ"ה/אלול/תשע"ח
05/09/2018
שלום לכולם
נושא :סיכום ועדת היגוי מס' 29
 .1הועדה התקיימה ביום ג'  31אוגוסט  2018בין השעות .20:00 -18:00
 .2נעדרו מהדיון :מוטי לבאן ,נועם גל ,אילונה סקאג'ו ,דורון צמח , ,מיכל עוזיהו ,מיטל ,זמירה בן
יוסף,
 .3סדר היום :בפועל
 - 18:00 - 45 התכנסות וכיבוד קל.
 – 18:30 – 18:00 הצגת קטעים מדוקו ערוץ  1על מנהל מיוחד בבית ספר בעין גדי.
 - 19:00 – 18:30 הצגת ת.ע כללית לתהליך ופרוט ועדות המשנה בנושאים שונים -אבי יאנוס
ואורית שטרית .המצגת הופצה ע"י אבי מראש לחברי הועדה.
 - 20:00 – 19:00 דיון והחלטות בנושא ת.ע הכללית ולהפעלת ועדות משנה .החלק הזה נמשך עד
. 20:30
– 20:30 

ארוחת ערב

 .4להלן סיכום הנושאים המרכזיים שעלו במפגש:
א .בהתייחסות לקטע הדוקו הודגשו מספר נושאים שהובילו להצלחת המנהל-
 )1תפיסה חינוכית ברורה.
 )2כלים -מה הפדגוגיה שמשרתת את התפיסה החינוכית.
 )3יחסי אמון בתוך חדר המורים למול המנהל ובין התלמידים לצוות.
 )4התגייסות צוות המורים ואיכותו כמפתח ומוביל להצלחה.
 )5מבנה ארגוני מאפשר.
 )6כלי מדידה והערכה.
ב .הועלתה טענה למול אבי שצוות החינוך המיוחד לא שותף בתהליכי קבלת ההחלטות בנוגע
להקמת גן חדש למעוכבי התפתחות .בתשובתם התייחסו אבי וגדי והציגו את מרכיב הזמן שהיה

קריטי לקבלת החלטות במהלך החופשה אך גם ברמה העקרונית שנושא זה שוכן בתוך מגרש
הסמכות והאחריות של אגף החינוך.
ג .נושא עיתוי גיבוש התפיסה החינוכית של בתי הספר נדון במפגש והשאלה שעמדה על הפרק
הייתה העיתוי למול התגבשות  3חדרי מורים במהלך מרץ או להתבסס כבר עכשיו על חדרי
המורים המתפקדים בשנה זו.
הדעות נחלקו אבל התגבש רוב שתומך בהמתנה לגיבוש חדרי המורים ומערך הניהול החדש כדי
שיפעל כבר כגוף מחויב ומזוהה.
ד .המשך הפעלתה של ועדת שיתוף ציבור בתצורתה הנוכחית עלה לדיון והדעות נחלקו בין
המשתתפים .לבסוף סוכם על מיקוד הועדה בנושאי הנגשת מידע מסודרת ועקבית לציבור
ופעולות שיתוף בכל אמצעי התקשורת ולפיכך הודיעה רננה שהיא לא רואה עצמה ממשיכה
בהובלת ועדה זו בתצורתה החדשה.
ה .ועדת שיבוץ -הועלתה הסתייגות שנגעה במספר נציגי המורים בוועדה  .הנושא נבחן ואבי קיבל
את הבקשה ויפעל להגדלת נציגות המורים במיידית.
ו .המשך פעילות ועדות המשנה הופך למרכזי ומשמעותי והכוונה שיחלו לפעול מייד אחרי ראש
השנה –חופשת סוכות .המשמעות שיש לסיים את שיבוץ החברים בועדות במיידית -אחריות
אבי.
בהזדמנות זו אנו מבקשים לאחל לחברי הועדה ובני המשפחות שנה טובה ופורה.

בברכה

.
גדי ירקוני
יו"ר מ.א אשכול

משה מורג
פרויקטור

הישיבה הקרובה תתקיים ביום ב  15אוקטובר משעה 21:00 – 18:00

