פרוטוקול וועדת חינוך מיום 19.10.20
השתתפו:
ערן דורון –
איציק אשכנזי –
גל גפני -
אייל רייז -
אברהם אזולאי -
חגי פלמר –
ראובן לייבל -
ענת זמל -
אמיר ברזילי -
נועה צוק -
גבי אסם -
ירונה פוליטי
סמי עטר -
קרן ספיר
אייל צייג –
קובי שמואל -
דבי בראס -
נועה צור ברוש -
רינת חכים –
אוהד ליברובסקי

ראש מ.א .רמת הנגב ויו"ר וועדת חינוך ממ"א
מנכ"ל ממ"א
סגן ראש מועצה אזורית גולן
סגן ראש מועצה אזורית מטה אשר
מנכ"ל מועצה אזורית מגידו
מנכ"ל מועצה אזורית מנשה
מפקח מחוזי ,מנהל לחינוך התיישבותי ,משרד החינוך
מפקחת מחוזית ,מנהל לחינוך התיישבותי ,משרד החינוך
מנהל חינוך ,מועצה אזורית בני שמעון
מנהלת חינוך ,מועצה אזורית משגב
מנהלת אגף חינוך ,מועצה אזורית חוף כרמל
מנהלת חינוך ,מועצה אזורית עמק חפר
מנהל חינוך ,מועצה אזורית שער הנגב
מנהלת חינוך ,חבל אילות
סגן מנהלת חינוך מועצה אזורית דרום השרון
מנהל אגף חברה וקהילה ,תנועת המושבים
ראשת אגף חינוך ,תק"צ
מנהלת רשת "הגן הקיבוצי" ,תק"צ
מנהלת תחום חברה וקהילה ממ"א
הנהגת הורים

נעדרו:
יוחאי דימרי –
איילת ביגר
טובית קדם -
חנן גינת
הדסה אלמוג -

ראש מ.א .דרום הר חברון
מנהלת מתנ"ס ערבה תיכונה
מנהלת יחידות הנוער ,מועצה אזורית גליל תחתון
ראש מועצה אזורית חבל אילות
יועצת כלכלית ,ממ"א

סדר יום:
 .1דיון על מתווה החזרה למערכת החינוך
 .2הצגת מודל קמפוס של חוף כרמל (הוצג בוועדת הקורונה בכנסת).
 .3אתגרים בהפעלת מתווה רשותי יישוב-אזור ,פורמלי-בלתי פורמלי -למידה מהצלחות
הערכות למודל הפעלה בקיץ
 .4שונות
 .5פרידה מרינת ואיחולי הצלחה בהמשך דרכה

 .1דיון על מתווה החזרה למערכת החינוך
ערן  -סקירת מצב תחלואת הקורונה במועצות האזוריות  ,מגמה חיובית כל המועצות ירוקות ,
קיים חשש שפתיחת שנת הלימודים תעלה את התחלואה .
יש לפעול לשנות את הדברים ולא להפר את החוק  ,ניתן למתוח גבולות אך בשמירה על ההנחיות
וההוראות .
המתווה שהצענו לא על סדר היום .
יש לאמץ את מודל הרמזור בכדי שנוכל להפעיל את מערכות החינוך בצורה עצמאית .
נועה – הגיל הרך חייב לעבור לחמישה ימי עבודה.
השאלה מה מקומנו ועד איפה אנחנו יכולים למתוח את החוק.
יש פה עניין של שכר בין האוצר להסתדרות המורים.
רב הבקשות לחמישה ימי עבודה נענות על ידי המחוזות ,אבל משרד החינוך מבקש לחזור לשישה
ימים.
חשובה אמירה ברורה של מרכז המועצות בנושא.
הוחלט :יצא מכתב לשר החינוך של תמיכת מרכז המועצות החמישה ימי לימוד בגנים
תזומן פגישת דחופה עם יפה בן דוד
 .2הצגת מודל קמפוס של חוף כרמל
(רצ"ב המצגת)
לשמר למידה מרחוק ביום השישי בגנים  ,לפעול מול ארגוני המורים לאפשר לכל מורה ללמד
במרחה למידה אחד בנוסף לבית הספר(מה שיאפשר לנו לפתוח את מרחבי הלמידה ),ההסעות
בק"מ לא השתנו לדאוג שהמשרד להשכלה גבוהה יקדש את התחום החברתי
יש תקדימים לקמפוס נוסף במשרד החינוך  -גינוסר
גל:
א .העוגנים של התוכנית ניתן לעשות ללא תוספת תקציב
ב .האם ניתן לרתום את מנהלי בתי הספר?
ג .חשוב שמשרד החינוך והסתדרות המורים יכירו במתווה ויורידו אותו לשטח
ד .מדוע העוגן לא הושם על היישובים?
 .3אתגרים בהפעלת מתווה רשותי יישוב-אזור ,פורמלי-בלתי פורמלי -למידה מהצלחות
אייל רייז:
החזרה להפעלת מערכת החינוך צריכה להיות עם דגש על הסתכלות קדימה לפסח ולקיץ.

במציאות בה אנחנו נמצאים ,אנחנו עובדים מול שני משרדי ממשלה נפרדים באחד חוק הקייטנות
ובשני בית הספר של החופש הגדול.

לאפשר לצוות לקדם תכנון עם משרד החינוך בדגש על מתן אוטונומיה לרשויות בכול הנוגע למודל
ההפעלה עמידה בהנחיות משרד הבריאות  ,שימוש במרחבים פתוחים בישובים  ,ומענה חברתי –
חינוכי – לימודי – העומד בחוק הקייטנות ומאפשר למורים לקחת חלק בתוכנית .
ממליץ לוועדה להקים כבר היום צוות חשיבה להכנת מתווה שמטרתו להתמודד עם האתגרים
בשילוב למידה והיבטים של חברה.
 .4שונות
אוהד ליברובסקי הוא חבר הנהגת ההורים הארצית ,ראש הנהגת הורים מועצות אזוריות ,תושב
מועצה אזורית לב השרון.
אוהד:
יש נושאים דחופים שעומדים על הפרק:
התערבבות של ילדים/צוותים מיישובים אדומים וירוקים בבית הספר ובהסעות.
מורכבות הקמת מערכת חינוך ביישוב אודם – שזה מצב זמני
 .5פרידה מרינת ואיחולי הצלחה בהמשך דרכה
סוכם:
 יצא מכתב לשר החינוך של תמיכת מרכז המועצות החמישה ימי לימוד בגנים
 תזומן פגישת דחופה עם יפה בן דוד
 יוקם צוות הערכות לפסח ולקיץ

בברכה
ערן דורון
יו"ר וועדת חינוך
ראש מועצת רמת נגב
רשמה :מירב בן שימול

