
 15.2.21פגישת ועדת חינוך אשכול, 

, רבקה בן ארי, אמיר פלג, דנה אדמון אדרי, אושרי שרעבי, לילך  אבי יאנוס, גדי ירקוני, מזל ערוסי משתתפים:

)סליחה אם מישהו  . לימור אור, ענבל מרשמיר, הדס זנזורי, אלכסנדרה קופץ', קרולינה ארם, זמירה בן יוסף, 

 נשכח(. 

 

 על סדר היום: 

 קרולינה וזמירה הציגו את מתווה החזרה ללימודים. / אבי, אלכסנדרה .1

חזרו המעונות, הגנים   11.2אשכול היא רשות ירוקה. ביום ה'  הכללי המתוכנן לחזרה ללימודים: הציג את המתווה אבי 

(.  21.2יב. )בפועל חזרו בראשון -ו, יא -מתוכננות לחזור שכבות ה 23.2ד, בשיעור הגעה גבוה. ביום ג' -וכיתות א 

 ( 7.3)הוקדם לי.-, מתוכננות לחזור שכבות ז 9.3שבועיים לאחר מכן, 

קבוצות, כדי    4אישור למעבר התלמידים בין לקבל ימים בבית הספר, ובתיכון    5-אנו בתהליכים להביא את ילדי היסודי ל 

 . נוספים בבית הספר במקום הלמידה מרחוק.שיתאפשר ללמוד מקצועות 

 בתי הספר   יחד עם ההיערכות לוקחת בחשבון תלמידים רבים שלא חוזרים בינתיים לבית הספר, אגף החינוך פועלים  

 למצוא פתרונות ולהביא את הילדים למפגשים חברתיים והפגתים. 

 הציגו את תכנית החזרה ללימודים בבתי הספר היסודיים: אלכסנדרה וקרולינה  

תלמידים   20ד לומדים בקפסולות של עד -ב חזרו ללמוד בכיתות שלמות, למרות שהן די גדולות. בכיתות ג -כיתות א

קפסולות שונות, ולכן במקצועות    4עות עבור פיצול הכיתה. המורים יכולים ללמד רק עד ומקבלים ממשרד החינוך ש

ו הם נלמדו עד עכשיו  -שיש בהם פחות מורים, כמו מדעים ואנגלית, לא תמיד הם נלמדים בכל השכבות. בכיתות ה

בות יקבלו עד סוף  מרחוק, ועם חזרתם לבית הספר נערוך שוב שינוי במערכת. עושים מאמצים פדגוגיים שכל השכ

 השנה את מקצועות הליבה. 

כמובן לוקחים בחשבון גם תלמידים שממשיכים ללמוד מרחוק ותלמידים שמשלבים למידה מרחוק ומקרוב )ילדי שילוב  

ימים בשבוע גם במהלך הסגר(. כל ילדי החינוך המיוחד ממשיכים לקבל את    4דיפרנציאלי, שהגיעו לבית הספר 

 יים שלהם. השעות והמענים הייחוד 

אחת לשבוע המורות מגיעות ליישובים ללמד או לקיים מפגשים חברתיים עם השכבות הגבוהות )במקום להביא אותן  

לבית הספר בקבוצות מצומצמות ובדירוג לפעילות גיבוש והפגה(. המפגש עם המחנכות נחווה בשמחה והתרגשות  

 מהילדים וההורים.  

אל הצוות היעוצי עם מצוקה של ילדים  רגשי טוב. היו מעט מאוד פניות  השכבות הצעירות חזרו לבית הספר במצב 

 במהלך הסגר ואחריו. 

נערכים לפעילויות פורים במתווה מותאם, שונה מהרגיל, כדי לשמור גם על קפסולות וגם על  כעת בתי הספר היסודיים 

 האווירה.  

תלמידים, ומתגבשת תכנית לצמצומם, בדגש על  אבי מוסיף: אנחנו נערכים לערוך מיפוי של הפערים הלימודיים בין ה

מקצועות הליבה. מתוכננת קייטנה בת שלושה שבועות בחופשת הקיץ שבה ילמדו אנגלית ומתמטיקה על ידי מורים  

 ז. -שגויסו לכך מבחוץ. מתגבשת גם תכנית מעברים מותאמת במקצועות אלה מכתה ו ל

 דיון: 

היועצות מעבירות להם מפגשים   עושים ככל יכולתנו:  –ת הספר? ו מקבלות מענה רגשי מספיק מבי- האם כיתות ה

קבועים, אחת לשבוע, בהרכב משתנה. משתדלים שהקבוצות הטיפוליות ימשיכו לפעול מרחוק. נשמרת גם רציפות של  

, כולל ביקורי בית וקשר יומיומי עם  דמות המחנכת משנה שעברה, עם אצבע על הדופק עבור כל תלמיד ותלמידה 

 יש תלמידים משתתפים יותר ופחות, אבל אין תלמידים שהם לגמרי מנותקי קשר.   . ההורים



הילדים התקדמו למרות קשיי הלמידה מרחוק, והם בהחלט קוראים. מתוכננת עבודה    – מה מצב רכישת הקריאה? 

ניינים  מותאמת בקבוצות קטנות עם החזרה מהסגר, עם כוח אדם מתוגבר. כאמור, ניכר שהם במצב רגשי טוב ומעו

 לחזור ללמידה. המצב סביר. 

להכנת הילדים   מגבשים תכניות  –  מה עושים לגבי פעילות גופנית ומיומנויות חברתיות? מה עם ההכנה לכתה ז?

למעבר לחטיבה. משרד החינוך שינה בחלק מהנושאים את תכנית הלימודים, כדי לצמצם פערים. הכנה רגשית  

משמעותית למעבר תתבצע בחודשים הקרובים ובמיוחד מפסח )בתקווה להגעה פיזית רצופה ללא סגר נוסף(, על  

ונה. זה בעינינו הבסיס החיוני למעברים, ועם  חברתית למעברים, עם התאמות לתקופת הקור-בסיס התכנית הרגשית

הפערים הלימודיים נתמודד בהמשך. שכבה ו מתוסכלת, כמו שכבת יב של השנה שעברה, מהפסד האירועים  

 המיוחדים של הסיום )מסיבות, פורים, טיול שנתי(.  

  – של בריאות הנפש מתחילה להצטייר תמונה עגומה לשכבות השונות. את התכנית של נופי הבשור  הציגה זמירה 

 תלמידים חשים יותר בדידות וחרדה, יש עלייה בצריכת אלכוהול. אנחנו מועדים ומודאגים. 

אנו מנסים להמשיך לערוך פעילויות    -י התלמידים כמעט לא נפגשו בתוך בית הספר  -בשכבות ז ו  – אל מול האתגר 

בוע לנושא מרחב בטוח ברשת, כולל הפעלות  היכרות וגיבוש מרחוק ולקיים שעות מחנך. בחטיבת הביניים הוקדש ש

, מתקיימים ביקורי בית של  ניתנים שיעורים פרטניים בזום, מהמחנכים, הדרכות מהיועצת, שיח רגשי. נערכות סדנאות

, חלק מהילדים  גם במהלך הסגר  . לילדי השילוב והחינוך המיוחד, בית הספר פתוח המחנכים והיועצות לפי הצורך 

 מגיעים.  

לפני הסגר התקיימו מפגשים חברתיים של המחנכים עם הכיתות   מנסים לשמור על שגרת הפעילות במצב הלא שגרתי:

ופעילות חינוך גופני. לאחרונה התקיימו ימי בריאות, קיימות ואיכות הסביבה מרחוק. תכניות מניעה ונושאי סדנאות  

 , שימוש נכון ברשתות חברתיות(.  שמתאימות לגיל ההתבגרות )סמים ואלכוהול, מיניות, אובדנות

התקבלה פנייה מרוכזת של הורים רבים בבקשה להרחיב את אפשרויות המפגש של מורים ותלמידים. נרתמנו לכך  

יש לזכור שגם חלק מהמורים נמצאים במצב רגיש ומורכב בתקופה זו. אנו  ובנינו תכנית במשותף עם צוות המורים. 

 ערוכים לעזור גם להם. 

 

י לימי פעילות חווייתיים לקראת פורים כרוכה בהיערכות לוגיסטית מורכבת.  - של בית הספר להבאת שכבות ז התכנית

דרושים הרבה מלווים לקבוצות הקבועות, הרבה תחנות באויר הפתוח, ומערך מדוקדק של הסעות. תיאום ההסעות  

הפגה, אמנות, מוסיקה, בילוי וגם שכל  נעשה בין המנהלה מבית הספר והמועצה. בתכנים משתדלים ליצור פעילויות 

 התלמידים ייפגשו עם המחנכים, משלוחי מנות, תיעוד האירוע. בשל חשיבות העניין יוקדשו לכך כמה ימי לימודים.  

(. לאחר מכן מתוכננת חזרה ללמידה  1-3.3חברתית )- בהמשך מתוכננת פעילות דומה, לא פורימית אלא לימודית 

ה של המשך הלמידה מרחוק, בית הספר ימשיך לפעול באותה רוח, כולל נסיעת מורים  . במקר 9.3-במתווה הקודם ב

 ליישובים לפי הצורך.  

 



 דיון בעקבות הסקירות: 
ליצור עבור ילדי  ובחינוך החברתי,   חברי הועדה הביעו הערכה רבה למאמצים של כל צוותי החינוך, ביסודי ובעל יסודי 

 לעשות את המקסימום במצב הלא סביר. וניות לפי המותר.  אשכול פעילויות מותאמות, מגוונות וחי

יש עליה בהתנהגויות בסיכון, וגם בלעדיהן יש שעמום,  . יסודי -נפשי בגילאי על -המצב הרגשילגבי דאגה רבה    עלתה

האם המועצה מכינה מענים נוספים מלבד  . יש תחושה שהחוסן של הנוער נשחק. ש וייאודכדוך, השמנה, הסתגרות 

הובעה תקווה שהשטחים הפתוחים הרבים באשכול, או הניסיון ביצירת חוסן   דגוגיים של בתי הספר?המענים הפ

, או היעזרות באוכלוסיית ההורים, יסייעו למועצה לבנות פתרונות מותאמים ופורצי דרך עבור הנוער  ם ביטחונייבמצבים 

 די החינוך והבריאות.  באשכול בימי הקורונה. הנושא בבדיקה של רשויות חינוך ירוקות מול משר 

 הדרכה מקצועית ליועצות ביה"ס )קישור של מזל(. גיוס ההורים דרך רכזי החינוך ביישובים.   הצעות שעלו:

 עלתה בקשה שהמחנכים יתקשרו אל התלמידים בתדירות יותר גבוהה.  

 לגבות פתרונות שיוצעו בנושא.   הבוועדיש נכונות של חברי המליאה  

, לסנכרן ולתאם בין תכניות הגופים  כניות שהוצגו והדגיש כי חשוב לפעול רק בגבולות המותרגדי הביע הערכה רבה לת

מוסכם  השונים )בית ספר, מרכז קהילתי, מחלקות המועצה; בקמפוס החינוכי וביישובים(, ולשמור על הקהילה בריאה. 

 שמּוגנּות הילדים והנוער הינה במרכז החשיבה והעשייה. 

דובר על הצורך בתכנית עבודה ארוכת טווח, בדומה למצב חירום בטחוני. תכנית שמגדירה מהם עקרונות העל  

בהתמודדות של קהילת אשכול עם המצב, כיצד ליישם אותם באופן המותאם לכל גיל, וכיצד לשתף בכך את ההורים,  

 מאשר קיום הוראות הממשלה.  צוותי החינוך והיישובים. זה יאפשר לנו להשיג יותר בשמירה על הקהילה

 לפעילויות חוגים ביישובים.   בימים הקרובים עתידה להתפרסם תכנית של המרכז הקהילתי 

אלכסנדרה הזכירה שבבניית התכנית החינוכית במסגרות החינוך כדאי להערך לתקופת חופש פסח והחגים שאחריו,  

חברתי, ועם  -ם משמעותיים והכרחיים בתחום הרגשי שבה יש לתלמידים פחות רציפות במסגרת. איך מגיעים בה לדברי

 להישגים לימודיים לקראת הבגרויות. זו משימה בעיקר של מנהלות בתי הספר.   –התלמידים הבוגרים 

 

 

 ל מחוץ לאשכואל סוגיית ההסעות לתלמידי חמ"ד   .2

פר ממלכתי דתי  בפגישה הקודמת של ועדת החינוך דנו בתוצאות הסקר שנועד לקבוע האם יש צורך בהקמת בית ס

לאור הנתונים, ועדת החינוך   , אישרנו את מסקנת הפגישה הקודמת:* באשכול. בהעדר מתנגדים מבין חברי הועדה

 ממליצה למליאת המועצה שלא להקים בית ספר ממלכתי דתי באשכול. 

, הוקם  צה בעניין()הוא שוב בדיון למרות החלטות קודמות של מליאת המוע גדי הסביר שבגלל מורכבות ורגישות הנושא 

צוות מצומצם מהנהלת המועצה ובריכוז מתן שטרית מהגזברות. הצוות סקר נתונים, דן וגיבש הצעה, אשר מובאת  

 כעת לאישור גורמים שונים במועצה )מנהלי אגפים, ועדת החינוך, הנהלה, מליאה והורים(.  

וצרת מורכבות תקציבית ולוגיסטית רבה,  : הסעת תלמידים למסגרות מחוץ לאשכול ימתן הציג בפנינו את הדברים 

ובצידה פער לא פרופורציונלי ולא שוויוני בעלות ההסעות בין תלמידים בתוך המועצה ומחוצה לה. משרד החינוך  

 משתתף רק בעלות ההסעות של תלמידים למ.א. מרחבים, ורק חלקית.  

 גם אם יאושר לאשכול להוסיף את אופקים לאזור הרישום שלה, מערך ההסעות לשם יהיה מורכב ויקר.  

 ייקח עוד שנים ארוכות לסיים את המחויבות הנוכחית לכל התלמידים המתחנכים היום מחוץ לאשכול.  

ץ למועצה. במהלכן,  שנים את ההיסעים למוסדות חינוך מחו  3א. לבטל תוך  – אי לכך הצוות המליץ, וגדי החליט 

המועצה תישא במלוא העלויות. ב. האפשרות לרשום ילדים למוסדות חינוך מחוץ למועצה תבוטל במיידית, ותותנה  

כי המועצה אינה מחויבת להסיע את  מסכימים בחתימת ההורים  )כפי שחלקם חתומים כבר היום( על הצהרה שהם 

 ילדיהם למסגרות מחוץ לאשכול.  

, וכך  מרחבים תלמידים יירשמו בשנים הקרובות ל 40 כ   מעריך כיהצוות  שנים להערך לפתרונות.   3 כך יינתנו להורים 

 : לילדי כיתות נמוכותבתוך אשכול חלופה  בהקדם למצוא תפחת משמעותית עלות ההסעות מחוץ לאשכול. הוא ממליץ 
הסעה טובים החוצה, על  לעשות כל הדרוש כדי לשלבם בבתי הספר במועצה או לסייע להורים במציאת הסדרי 

 
 לא בדקנו במהלך הפגישה האם משתתפים בה מספיק חברי ועדה בעלי זכות הצבעה.  *



 .  חשבונם 

 המימון להסעות למרחבים יימשך. 

האם תלמידים מאשכול יכולים להתקבל לבתי הספר הממ"ד ביישובי החלוציות? והאם המועצה יכולה להטיל   •

גדי השיב שבאופן חיובי יעשו הכל על מנת שתלמידים    –סנקציות על בתי הספר שם אם יסרבו לקבלם? 

 ספר. מאשכול יתקבלו לבתי הספר הממ"ד בחלוציות, אם הם עומדים בסטנדרטים הנהוגים בבית ה
בפני ההורים הרלבנטיים, כדי שלא יפספסו את מועדי ההרשמה   )תוך שבועיים(יש להציג את הנושא בהקדם  

לאחר מכן הנושא יוצג בהנהלת המועצה ובמליאת    לבתי הספר המתאימים. עלינו לוודא שהם מבינים, ובזמן.

 המועצה, להחלטתה. הזמנה אישית ובמכתב השבועי של גדי. 

 י הילדים המוסעים למרחבים שישתתפו בחלק מעלות ההסעה. הוצע לדרוש מהור  •

מטעמי שקיפות והוגנות, יש לפרסם את הנושא באופן ברור לכלל הציבור ולא רק לבעלי עניין. )מצורף כנספח   •

 מכתב רשמי של המועצה בעניין(.  

תחושה שמידע  עלתה בקשה לשפר את הדוברות, השיווק והפרסום לציבור על פרויקטים של אגף החינוך. יש  •

 חיוני לא כל כך מגיע להורים המעוניינים. הוצע למקד את הפרסומים בדף רלבנטי באתר המועצה. 

יש להציג לועדת החינוך את נושא הסעות כלל התלמידים שלומדים מחוץ לאשכול. )תלמידי חנ"מ או זרמים   •

 שום סיוע מועצתי בהסעות.   חינוכיים אלטרנטיביים(. הובהר כי תלמידי זרמי חינוך אחרים אינם מקבלים

 

 

  רשמה ענבל.


