פרוטוקול וועדת חינוך מיום 11.2018
השתתפו:
אלון שוסטר –
ישראל נדיבי –
אבי רואה –
ירון פרידמן –
רינת חכים –
מייקה יפה –
אייל רייז –
אברהם אזולאי –

ראש מ.א .שער הנגב ויו"ר וועדת חינוך ממ"א
מנכ"ל ממ"א
ראש מ.א .מטה בנימין
מנכ"ל מ.א .חוף הכרמל
מנהלת תחום חברה וקהילה ממ"א
מנהל חינוך מ.א .זבולון
ס.ראש מועצה מ.א .מטה אשר
מנכ"ל מ.א .מגידו

נעדרו:
יוחאי דימרי –
רני עידן –
דודו קוכמן -
מירב בנשימול –
אייל צייג –

ראש מ.א .דרום הר חברון
ראש מ.א .עמק חפר
מנכ"ל האיגוד החקלאי
מנהלת תחום צעירים ממ"א
ס .מנהלת חינוך מ.א .דרום השרון

סדר יום:
 .1סיכום שנה
 .2דו"ח מקבוצת 'מנהיגות חינוכית ברחב הכפרי'  -גיבוש ליבת הזהות של החינוך ההתיישבותי
 .3עדכונים מהשטח:
צהרונים חברתיים
דוח פיקוח על מחירי קייטנות
רפורמת החינוך המיוחד
בית ספר של חופשת פסח
 .4תכניות 2018

 .1סיכום שנה
רינת הציגה את תוכנית העבודה אל מול הביצוע (מצ"ב טבלה)
 .2דו"ח מקבוצת 'מנהיגות חינוכית ברחב הכפרי'  -גיבוש ליבת הזהות של החינוך
ההתיישבותי
רינת הציגה את התהליך שמתקיים זו השנה השניה (מצ"ב מצגת)
התייחסויות:
מאייקה  -היסוד המייחד שלנו הוא האוטונומיה הבית ספרית ,שזו תשתית מאד מתקדמת
המהווה תשתית לפדגוגיה פורצת דרך.
אלון – חקלאות ,קרקע ,שטחים פתוחים – זה אנחנו – כפריות
אייל – צריך להרחיב את מעגל הדיונים – תהליך משתף לשמוע תובנות.
חסר המצפן הפדגוגי.
אלון – מה בין ייחוד מול זהות? צריך לצאת לציבור אחרי גיבוש עקרונות הפעולה.
מאייקה – זה נכס לאומי ,מדובר בשת"פ של שני זרמי ההתיישבות המרכזיים.
אלון – מציע תהליך של התעוררות המרחב הכפרי – שולחן מומחים עם חשיבה פתוחה על מנת
לברר לעצמנו מהי כפריות?
בכל המסמך לא הוגדר שהתושבים באים מיישובים שמאוגדים באגודות.
לשתף את המנכ"ל החדש של מנהל חברה ונוער.
 .3עדכונים מהשטח – נמסרו עדכונים על הנושאים השונים
בית הספר של החגים –
ישראל – לא לקחו בחשבון את ההסעות ,הוסיפו ימי לימוד ואנחנו צריכים לבקש את
ההסעות פר קפיטה.
רפורמת החינוך המיוחד – מאייקה נתן סקירה על הנושא
– 2018 .4
לפנינו כמה חודשי עבודה במתכונת של הועדה הנוכחית (פחות או יותר עד יולי  )2018באוגוסט
חופש וספטמבר  2018זה כבר חודש לפני הבחירות ,לא יהיה ממש עם מי לדבר.
אנחנו מתכננים  2מפגשים של מנהלי החינוך בחודשים הקרובים:
 .1מפגש ב  12/3בנושא ריכוז נתוני מצבת תלמידים בעיקר והקמת בסיס נתונים שמעביר מאייקה
 .2ב  28/5הכנס השנתי של מנהלי החינוך בנושא מערכות החינוך המשתנות אל מול חוקי המדינה
 .3מפגש של מנהלות הגיל הרך עם מנהלת מעונות היום 5/3
 .4המשך קידום הנושאים בהם אנחנו עוסקים ומקדמים (מתוכנית העבודה)

רשמה :רינת

