
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 26/7/2020פרוטוקול וועדת חינוך מיום  
 
 

 השתתפו: 
 ראש מ.א. רמת הנגב ויו"ר וועדת חינוך ממ"א       –ערן דורון 

 א "מנכ"ל ממ  –איציק אשכנזי 
 סגן ראש מועצה אזורית גולן   -גל גפני 

 סגן ראש מועצה אזורית מטה אשר   -אייל רייז 
 מנכ"ל מועצה אזורית מגידו  -אברהם אזולאי 

 מנכ"ל מועצה אזורית מנשה    –חגי פלמר 
 מפקח מחוזי, מנהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך   -ראובן לייבל 

 מפקחת מחוזית, מנהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך  -ענת זמל 
   מנהל חינוך, מועצה אזורית בני שמעון                 - אמיר ברזילי

 מנהלת חינוך,  מועצה אזורית משגב                       -נועה צוק 
  ירונה פוליטי                    מנהלת חינוך, מועצה אזורית עמק חפר

 מנהלת חינוך, חבל אילות  קרן ספיר  
 סגן מנהלת חינוך מועצה אזורית דרום השרון       –אייל צייג 

   ראשת אגף חינוך, תק"צ                      -דבי בראס 
 מנהלת רשת "הגן הקיבוצי", תק"צ   -נועה צור ברוש 

 מנהלת תחום חברה וקהילה ממ"א   –רינת חכים 
 

 נעדרו:
 ראש מ.א. דרום הר חברון   –יוחאי דימרי 

 חינוך, מועצה אזורית מרחביםמנהל          -סמי עטר 
 מנהלת מתנ"ס ערבה תיכונה  איילת ביגר

 מנהלת יחידות הנוער, מועצה אזורית גליל תחתון   -טובית קדם 
 ראש מועצה אזורית חבל אילות   חנן גינת  

 )בעית התחברות( מנהל אגף חברה וקהילה, תנועת המושבים   -קובי שמואל 
 )בעית התחברות(מנהלת אגף חינוך, מועצה אזורית חוף כרמל                         -גבי אסם 

 יועצת כלכלית, ממ"א   -הדסה אלמוג 
 

 אורחים:
  יו"ר מועצת התלמידים, המנהל לחינוך התיישבותי  דביר בן זאב 

 , מנהל לחינוך רנטית מנהיגות תלמידיםפמנחה חינוך חברתי ור  טלי מרום 
    התיישבותי      
 
 
 
 

 ם:סדר יו
  אמנה עם מועצת התלמידים של המנהל לחינוך התיישבותי .1
  הצגת מתווי לימודים במרחב הכפרי תשפ"א .2
 שונות .3

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת אמנה עם מועצת התלמידים הארצית .1

יו"ר מועצת התלמידים הארצית הסביר על חשיבות חתימת האמנה בין מועצת  –דביר בן זאב 
 התלמידים למועצות האזוריות והציג את המנה )רצ"ב(

 
 הצגת מתווי לימודים במרחב הכפרי תשפ"א .2

 המתווים שהוכנו ללמידה במרחב הכפרי תשפ"א בגנים ובבתי הספר )רצ"ב( 2הוצגו 
 :במרחב הכפרי למידה בגניםוש מתווה בגיהצוות ל

גיל רך  "צ, דותן שיפוניתק צור ברוש חינוך שער הנגב, נועה מנכ"ל מנשה, אורי מלול חגי פלמר
 יואב, רינת חכים

משתתפים בהם  17הצוות לגיבוש למידה בבתי הספר במרחב הכפרי התחיל מפגישה רחבה של 
 מועצת התלמידים.נציגי ו התיישבותימפקחי המנהל לחינוך , מנהלי בתימנהלי חינוך, 

אורי מלול חינוך שער הנגב,  חינוך עמק יזרעאל, גיאחינוך משגב, יפתח  צומצם: נועה צוקצוות מ
 רינת חכיםקליה הילו חינוך מעלה יוסף, נני רייזנברג חינוך דרום השרון, 

 הערות:
 גנים

 קפסולות למידה בטבע:
 ( לתת מקום לגמישות ניהולית של הרשות1             
 עזר בכ"א מהנוער ביישוביםהי( ל2 
 ( לשים דגש על חיבור לטבע3 
 הכרות עם השטח –( אחריות וסמכות 4 
 ( גמישות בתוך האזור4 

 בתי ספר
 תיאום עם יפה בן דוד ורן ארז –( לימודים בסבב 1   
 ( לתת אפשרויות בחירה למורה2  

 להפוך עקרונות לתוכנית עבודה( 3 
 ( להציף יוזמות של מועצות:4 

 א. איתור חסמים                        
 ב. למידת עמיתים               

 גל: 
מנהלי בתי הספר מוטרדים מסוגיית האחריות על פעילות שלא נמצאת תחת עיניהם )למידה 

 ביישובים(
 לתת עליו את הדעת יש פה פרוייקט לוגיסטי רחב ומורכב שצריך

 צריך לייצר עבודה עם תרחישים

 

 

 



 

 

 

 

 

 שונות .3

 יישובי המרחב הכפרי ומזמינה את  5/8דבי: התנועה הקיבוצים יזמה משחק משימות קהילתי ב 
 )מצ"ב פרסום(לקחת חלק 

חושב שצריך לשנות את השם לועדת  –אייל רייז: ועדת המעקב אחר פיצול האחריות על הנוער 
 סטטורי + מעשי משנה ולשכנע את רם שפע לתת תוקף 

רינת מסרה עדכון על השילוב של נציגי ממ"א בתתי הועדות של משרד החינוך שהוקמו לקראת 
 שנת הלימודים תשפ"א

 אייל רייז העלה יוזמה בנשא קורס מד"צים.
. הרעיון הוא לקיים קורס מצבהשנה  חלק מהתנועות לא הצליחו להפעיל את הקורס בשל המ

 בשיתוף פעולה של כל הגורמים במרחב, במהלך ספטמבר אוקטוברמד"צים בתוך המועצות 

 המטרות:
 . לא לפספס שכבה שלמה של מדריכים 1
 . המשך רציף של פעולות בתנועות הנוער והארגונים2
 . מד"צים יכולים להוות כח עזר בתקופה מאתגרת זו3
ורמאלי לחינוך הבלתי יישובי( באמצעות חיבור בין החינוך הפ\. חיזוק החוסן הקהילתי )אזורי4

 פורמאלי, בהתאמה לצרכים והיכולות בכל רשות.

 
בשיתוף משרד החינוך , מנהל לחינוך  לקדםמרכז המועצות האזוריות סוכם שיש עניין ל

במהלך חודשים ספטמבר אוקטובר  ,התיישבותי, מנהל חברה ונוער, תנועות הנוער וארגוני הנוער
וון תחומים, על מנת לחזק את הפעילות בישובים הכשרות למדריכים ועוזרי מדריכים במג

 ולאפשר לבני הנוער להתנדב ולתרום לקהילה מול האתגרים העומדים על סדר היום.
 

 סוכם:
  תתקיים שיחה עם ארגוני המורים והסתדרות המורים בנושא אתגרי הלמידה במרחב

 הכפרי
  המדריכים תתקיים שיחה עם משרד החינוך לצורך קידום הנושא והכרה בקורסי

 במועצות.
 

 
 
 
 
 

 רשמה: רינת חכים
 
 

 

 

 

 


