
 27.1.21פגישת ועדת חינוך אשכול סיכום 

דנה אדמון אדרי, אמיר פלג, הדס זנזורי, מזל ערוסי, אושרי  אבי יאנוס, לימור אור, רונית בן רומנו,   משתתפים:
 שרעבי, זמירה בן יוסף, ענבל מר 

 

 ישיבה:  הנושאים 

)כולל הצגת סקר שנערך בנופי הבשור ותכנית    בקורונה על מערכת החינוךעדכונים  .1
 שגובשה בעקבותיו(  התערבות

מערכת החינוך באשכול כעת נמצאת בסגר. מתקיימת למידה מרחוק מגיל הגן עד התיכון. מורגשת השפעתה )בעיקר  
דכדוך, הגדלת פערים. בתי הספר משתדלים לשמור על ערנות ולהתאים את פעילותם גם   – על תלמידים בוגרים(  

 חברתיים.  -לצרכים הלימודיים וגם לצרכים הרגשיים 

פעילויות  . ממתינים לאישור משרד החינוך, כדי לממן בהם לאחרונה התקבלו תקציבי עוטף עזה )לאחר עיכוב ארוך( 
 .  ( ולמורים. )עדכון מפורט יינתן בפגישה הבאהלתלמידים  רגשית והעצמה תגבור לימודי 

 מה שלום תלמידי נופי הבשור •

 יב מנופי הבשור הכינו לאחרונה סרטון לעידוד התחסנות בקרב בני נוער. -תלמידי יא 

בעקבות   חברתי -הרגשיו יהלימוד  את מצבם סקר בקרב התלמידים, כדי לאמוד  2020בנופי הבשור נערך בנובמבר  
נבנתה בבית הספר תכנית  יב(. בעקבות התוצאות  -מהם בכתות י 270תלמידים ) 750הקורונה. על השאלון השיבו  

שיתוף עם גורמי מועצה נוספים, וכהמשך  כן נבנתה תכנית על ידי מדור הנוער ולהב"ה ב, מבוצעתפעולה שכבר 
 להתמודדות המתמשכת עם אתגרי תקופת הקורונה.  

בקרב    כיעולה, מהנתונים מפולחות לפי שכבות גיל ובהשוואה לממוצע הארצי.   ,עדהולו תוצאות הסקר הוצגו  
והתנהגויות בסיכון עולות ככל שעולים בגיל, אך עדיין נמוכות    שהייאו תגובות רגשיות למצב. תחושת יש  התלמידים  

מחוסן אישי וקבוצתי גבוה יותר משאר  שהנוער באשכול נהנה משמעותית משאר הארץ )למעט צריכת אלכוהול(. נראה  
( היא פחות טובה מהלמידה  90%בה, ולרובם )  הארץ. הלמידה מרחוק קשה לכל התלמידים, חלקם לא משתתפים

 בשגרה. 

איך הנערים מעבירים את זמנם )בלמידה ובמפגשים חברתיים, מול מסך או עם המשפחה(. באילו   : בסקר  עוד נבדק
פעילויות נוספות הם מעוניינים. אל מי הם פונים )הרוב הגדול אל חברים והורים. מעט פונים לאנשי חינוך(. מה עוזר  

 להם להתמודד.  

לתת להם תמיכה מתאימה  בית הספר עושה מאמצים בשילוב גורמים נוספים    .נערים במצוקה 26אותרו סקר  ב
בין היתר, נערכו  ;  בעקבות השאלון   התלמידים,זמירה סקרה התערבויות נוספות שנעשו עם כלל ולהחזירם למסלול. 

בהעדר  ו  לעומס הלימודי והרגשי על התלמידים )והמורים(, תוך שמירה על איזון מול דרישות משרד החינוךהתאמות  
שיפור  כעת  ניכר מענה למצב מתח משולב )בטחוני ובריאותי(.  מענים טיפוליים. פרויקטים שנותניםהנחיות ברורות. 

 ברצינות של הלומדים.  

 בדיון שהתפתח עלו הנקודות הבאות: 

בקרב בני נוער.  . כדאי לרענן להורים לגבי התנהגויות רגשיות וסיכון  בנתונים ובתובנותיש טעם לעדכן את ההורים  −
 יש מקום גם לשתף את ההורים במאמצים לעידוד הקריאה. 

 שי של בית הספר עם כל אחד מהתלמידים.  שוב ושוב שנשמר הקשר האילבדוק  כדאי   −

למידה    ,חיזוק יכולות הלומד העצמאי השתלמויות מקצועיות שניתנות למורי נופי הבשור: אבי וזמירה הרחיבו לגבי  −
 ר וחינוך מיוחד.  " תמיכה מיוחדת למורי אתגר, מב(, SELחברתית )-היערכות ארגונית, הוראה רגשיתהיברידית, 

כניות  ופערים לימודיים. יש חשיבה על תמעברים מהיסודי לחטיבה, עם דגש על צמצום הבימים אלה נבנית תוכנית  −
 קיץ שישלבו זאת עם פעילויות חברתיות והעשרה עבור תלמידי החטיבה. 

 

 יסודי ממ"ד מעורב  הקמת בית ספרהצגת סקר לגבי  .2

 .  צוות ממ"ד תקציר של  מצורף  -. להרחבה  שבוצע עד כהאת תהליך הבדיקה  סיכם אבי 

  בית ספר ממלכתי דתי מעורב באשכול מספיק תלמידים לשנים הקרובות כדי לפתוח  כעת שאין  ,מממצאי הסקר עולה 
שאלה, כיצד המועצה תחליט לפתור את הבעיה. מדובר בעלויות גבוהות של  הנשארת . בשכבה(   30-פחות מ הרבה )

בהנהלת המועצה הקרובה,  ההסעות מחד, וצורך של ההורים במסגרת מתאימה וקרובה מאידך. גדי יעלה את הנושא 
  לחינוך  ם ביטול ההיסעי ןלוש שנים נוספות, ולאחריהשל המועצה בהסעות לש תקצובהגבלת ה  ,לפתרון  הצעה כולל 

שינויים באזור הרישום של אשכול במשרד החינוך. בהמשך הנושא  כן יוצגו המשמעויות ל;  ממ"ד שאינו באזורי הרישום
 . במליאת המועצהוהמלצות בוועדת החינוך ולאחר מכן דיון  לדיון  יעבור  



שכן  ,  באשכול שלא לפתוח כעת בית ספר ממלכתי דתי מעורב וצומח  ממליצה  , ועדת החינוך ת הסקרותוצאלאור 
  כן משרד החינוך לא יאשר צורך במספר תלמידים נמוך . כמו כמות הילדים אינה מצדיקה פתיחת בית ספר כזה 

 . ( תלמידים בכיתה כדי שמשרד החינוך ידון בבקשה  30של   םצריך מינימו)

 נקודות שעלו בנושא זה: 

 . הרלבנטיות רצון שלנו למצוא פתרון למשפחות •

כל  אל שהסקר לא היה ממצה ושיש בפועל יותר משפחות. מנגד הוסבר שנעשו מאמצים להגיע  על ידי הדס,  נטען •
 וזו בחירה שלהם לא להיענות.  יישובים, גננות, מנהלי בתי ספר( הרכזי ך  דר הרלבנטיות )המשפחות 

 דתי.  - ממלכתיהחינוך העלתה בקשה לבדוק כמה ילדי חינוך מיוחד יש בקרב משפחות  •

 לדון שוב האם ילדי אשכול שמעוניינים בחינוך ממ"ד יכולים להתחנך בבתי הספר בחלוציות. יש   •

 נדחה לפגישה הבאה.  – תלמידי חוץ   –לחינוך ממ"ד   םסעייההצגת עלויות   •

 

 ששלחה דנה אדמון אדריבעקבות הצעה  –חינוך  ה ועדת  ם לטיפולנושאי בדיון   .3

 הוסכם להקדים את הסקירה בנושא החינוך המיוחד לחודש פברואר.  

   . ללא מחלוקתההצעה התקבלה  .לפגישות הועדה סדור , דנה מציעה גם מבנה שנשלחה בצד רשימת הנושאים 

  סקירה . לאחר מכן יחולק זמן הפגישה בין  אפ על נושאים שכבר טופלו( - )כולל פולועדכונים  בכל פגישה יימסרו בקצרה 

לפחות שבוע  רקע לדיון יישלח לחברי הועדה החומר , שניהם על נושאים שונים שייקבעו מראש. מעמיק דיון ובין  יסודית 

נושאים ספציפיים  נמשיך לקדם , סדירות אחת לחודש בצד פגישות   מראש, כדי שילמדו את הנושא ויבואו מוכנים. 

 ודה מצומצמים. באמצעות צוותי עב

המטרה היא לייצר רציפות בנושאים שעל סדר היום של הועדה, בלי להעמיס על אבי ולהשאיר כמה שיותר זמן  

 למידת נושאים(. ופחות לבפגישות הועדה לדיון ושיח )

 ם.  קידום נוער, כפר הנוער ביכורים. כיתת יער. עלתה בקשה להביא מומחים בנושאים ספציפיי נושאים שכדאי להוסיף:

 

 : בה  ולא נדונולפגישה נושאים שתוכננו 

 כי עדיין אין החלטות ממשלה.  -  מתווה יציאה מהסגר •

יוצג במפורט, כולל נתונים מספריים, בהנהלת   –לתלמידי חינוך ממ"ד מחוץ לאשכול   םההיסעיעלויות   •
 צה. לאחר מכן יוצג עם המלצות ההנהלה בפגישה הבאה של ועדת החינוך. המוע

 

 נושא נוסף שעלה בסוף הפגישה:  

אנו כואבים את חסרונם של מרבית נציגי הציבור בפעילות   –  . אי השתתפות של חברי ועדת חינוך בפגישות ובשיח

השוטפת של הועדה ובייצוג מול הקהילות שלהם, ומקבלים בהבנה את חוסר הפניות לאור עומסי התקופה. הוצע שאבי  

עם חברי הועדה שאינם פעילים, כדי לברר האם הם מעוניינים להמשיך את חברותם בה. לאחר  באופן אישי ייצור קשר 

 יעדיפו לפרוש. ר  שא ניתן להוציא קול קורא להחלפת נציגי ציבור  מכן

 

 .  17:00-19:00, יום שני, 15.2.21-זום ב הפגישה הבאה תתקיים ב


