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 י' אב תשפ"א

 

 4.5.21פגישת ועדת חינוך אשכול 

 הפגישה התקיימה בחדר הישיבות במועצה.

מיכל עוזיהו; זמירה בן יוסף ואייל דבורי מ"נופי הבשור"; דנה עג'מי, רכזת , אור  לימורגדי ירקוני, ,  יאנוס אבי השתתפו: 

 קאופמן מתכנית "יתד".  אלישענוער;  במרכז הקהילתי; ערן סעד מהיחידה לקידום נוער 

 אמיר פלג, דנה אדמון אדרי.   –מר; בזום  ענבלהדס זנזורי, , ארד  שגיארבקה בן ארי, מזל ערוסי, רונית בן רומנו, 

 שמיר. , לילך שרעבי  התנצלו: אושרי

 סדר היום:על 

 עדכונים שוטפים  -

 היחידה לקידום נוער.סקירה על  -

  , תוכנית הכנה לצה"ל ושירות משמעותי.באשכול  נתוני הגיוס לצה"לסקירה על  -

 יחסויות ודיון.יהת -

 

 עדכונים:  -אבי  .1

 .  ללימודים מלאיםכל בתי הספר באשכול חזרו 

תכנית פעולה אישית מול כל  חברתיים ועובדים ב -בבתי הספר היסודיים נערך מיפוי של פערים לימודיים וצרכים רגשיים

תלמיד. תקציבי עוטף עזה שהועברו לאחרונה מאפשרים עוד תגבור לימודי, עבודת חוסן ופעילויות חינוך חברתי, ככל  

 שמותירות הנחיות הקורונה.  

 של שכבת ז'.   םהייחודיישהוצגו בפני הועדה ממשיכות, ביחוד הטיפול בקשיים בנופי הבשור  תכניות הפעולה 

הקיץ של משרד החינוך, ובינתיים נערכים גם לפעילות ללא מתווה מסודר, ויהיו קייטנות למתווה בתי הספר ממתינים 

מועצתיות. יש היערכות ותיאום מול גורמי החינוך ביישובים למקרה שיהיו פעילויות תגבור לימודי בקיץ. יצא להורים סקר  

וד מורים ומדריכים לקיץ. מיכל: התכנית המועצתית תפורסם לציבור  של משרד החינוך )הגיע חלקית!( ונערכים לגייס ע

 בשבועות הקרובים.

מכון דוידסון שפועלת זו השנה השניה באופקים, מטעם  בשנה הקרובה יפעלו באשכול חניכי מכינה קדם צבאית למדע,

 שנת תשפ"ג. (. חלק מנערי המכינה יתנדבו באשכול יומיים באשכול בהזרוע החינוכית של מכון ויצמן)

. אבי ענה שהפנה אותן למנהלים. זמירה,  אפ-בקבוצת הווטסאפ של הועדה שאלות פולוהועלו  –ודנה אמיר  .2

 שהצטרפה לפגישה באיחור, הגיעה מוכנה אך לא הספיקה למסור תשובות ועדכונים. 

 סבר שביוםמזל שואלת מדוע מועד החזרה לשגרה מלאה במערכת החינוך באשכול התעכב לעומת שאר הארץ. הו
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מנהלות בתי הספר  בקשו להתחיל מערכת חדשה   לאור זאת  שישי הראשון לשגרה מלאה חל במקרה ל"ג בעומר, 

 מלאה שמחייבת שינוי יום חופשי של המורות, לאחר ל"ג בעומר.

 

 . המצגת מצורפת. סעד ערןהיחידה הוצגה ע"י המנהל,  - קידום נוער  .3

מהם מפנימיית ביכורים והיתר תושבי אשכול. אלה נערים שנשרו ממסגרת בית ספר פורמלית אחרי   3נערים,    23ביחידה 

נפקדים', חלקם למדו במסגרות חוץ וחזרו לאשכול, חלקם עם קושי רגשי ולימודי מתמשך בגלל  -שהיו בה 'נוכחים

, הוא 2020שנות לימוד. המקום נפתח בינואר   12-טיפולי והשלמה ל-הנסיבות באזור. כאן הם מקבלים מענה חברתי

בין היתר בכך   יייחודמאוד משמעותי עבורם, והחל מהגל השני של הקורונה הם מגיעים בקביעות. המודל של אשכול הוא 

שהמקום פועל בתוך קמפוס בית הספר, ביחס מספרי גבוה של אנשי צוות לעומת תלמידים, בתפיסת עבודה הוליסטית  

)הוצגה   והוא מביא את רוב נערי הקידום לבגרות מלאה  -ואישית מאוד סביב הנערים, ועם מעורבות הורים משמעותית 

נית. עובדים בעיקר על מוטיבציה ללמידה, גם אם בפועל יסיימו את  תכנית היל"ה, עם שני מסלולים לבגרות אקסטר 

 . הבגרויות אחרי השירות בצבא(

לכך   סלהתייחדומה בגיל היסודי, וכיצד פועלים למניעת נשירה עתידית. עלינו  האוכלוסייעלתה שאלה חשובה על 

 החינוך היסודי. ת קרייכשנדבר על 

לילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך, ומתופעלת גם על ידי החברה   היחידה לקידום נוער מתוקצבת על ידי האגף

בהעסקת בעלי התפקידים המקומיים. נאמרו שבחים לעבודה   – חלק מהשכר ביחידהלמתנסים. המועצה מתקצבת  

המרשימה של ערן, שבזכות אישיותו הוא מקבל גב חזק מהרשות, והצליח לגייס שותפים ומתנדבים רבים להצלחת  

  הפרויקט.

הוצע להציג את היחידה במליאת המועצה כדי לאשר לה תקציבים רשותיים  הוצגו תכניות חינוכיות ואתגרים לעתיד. 

 נוספים. 

 

אחראי על  , אייל דבורי ) הוצגו על ידי דנה עג'מי )רכזת נוער במרכז הקהילתי(   – גיוס לצהל ושירות משמעותי .4

 מתכנית יתד(. עו"ס ) קאופמן ואלישע  נופי הבשור(ההכנה לצהל ב

דנה מונתה לאגד את הפעילות של גופים שונים באשכול להכנת נוער לשירות בצה"ל: בית הספר נופי הבשור, תכנית  

כיום יש תכנית עבודה אחת   –וגורמים נוספים מהמועצה ומהאזור יתד, האגף לשירותים חברתיים, חוסן, להב"ה 

להמשיך את ההכנה הניתנת בבית הספר )גם עבור נערים   שנועדה להעלות את המודעות לתהליכי המיון, משותפת 

שלומדים במסגרות אחרות(. קהל היעד של הפרויקט הם בני נוער בתיכון, בשנות שירות ובמכינות והוריהם. יש כוונה  

 ללוות את הנערים עד השחרור מצהל ולהנגיש להם מענים בצמתים השונים לאורך הדרך.

גבוהים באשכול מעל הממוצע הארצי. יש מקום   –ומכינות, וההשתתפות בתהליכי מיון  אחוזי הגיוס לצהל, לשנות שירות

)טכניים, עתודה אקדמית ועוד( ולצמצם את אחוזי הנשר )סיום מוקדם של  איכותיים להעלות את הפנייה לתפקידים  

 השירות, במגמת עלייה, עוד אין נתונים ברורים(.  

והיעזרות בשירותי חוסן. הצבא תופס את זה אחרת   תביטחוניושכול עם חוויות בחלקו זה מוסבר על ידי הרקע של נערי א

ומפנה לתפקידים פחות איכותיים, למרות המוטיבציה הגבוהה של הנערים. הנערים חשים חוסן בקהילה, אך יש לעבוד  

 עוד על תחושת חוסן גם הרחק ממנה.
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. בשל חשיבות הנושא, מוקדשות לכך לא  ת הספרבביהוצגה בפירוט תכנית ההכנה המשמעותית לשירות שמתקיימת 

צהריים שמיועדים לכלל נערי אשכול.  ה מתקיימים גם מפגשי אחר למרות העומס הרב בכתה י"א. , מעט שעות לימודים

 ההכנה היא מנטלית ופיזית. עובדים בין היתר כישורי חיים כגון הסתגלות, התמודדות עם בחירה, מיומנויות בינאישיות.

ומעלה(. במסגרת תכנית "יתד" הוא מלווה נערים בסיכון ובין היתר  18א עו"ס באשכול שמטפל בצעירים )אלישע הו

 .  )או בשירות לאומי( מסייע בהנגשה למעני חוסן ובשיתוף פעולה מקצועי מובנה מול המערכת הצבאית

ע מראש )או באמצעות  יש תקווה שבעזרת קשת הגורמים ושיתוף הפעולה הרשותי ביניהם, יתאפשר לנערים להגי

 ערעור, או דחיית שירות( לשיבוץ ולשירות איכותי יותר בצבא. 

שכיום אין צורך באשכול  . נראה חשוב זה הובעה הערכה רבה לעשייה של דנה, אייל ואלישע ולמאמץ הרשותי בעניין

כדי להגביר    ,וחדות ואנשי קבעהוצע לערוך מיפוי יישובי של חיילים ביחידות מיבכניסת חוגים פרטיים של הכנה לשירות. 

 את ההיכרות של נערים בקהילה עם אפיקי שירות משמעותי.

 

 ודיון   ת התייחסויו .5

  אפ על נושאים שעלו בפגישות קודמות.-בקושי נותר זמן לסיים את סקירת הנושאים שתוכננו לפגישה זו. לא הגענו לפולו

  הוצע  לצמצמם בנושאים המוצגים כדי להשאיר מספיק זמן להתייחסות ודיון.

 

 ענבל.  רשמה וסיכמה:
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