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 9.5.2022 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך

 :נוכחים

שלומית מנטל חברת מועצה, הרצל מוטי סגל מנהל אגף החינוך,  בני סומך יו"ר הועדה, 
 לימור אונגרמיכל נתנאל חברת מועצה, יעקב ויליאן סגן ראש העיר, ארביב חבר מועצה, 

זויה טראוב מנהלת מח' גני ילדים, הגר הוט טלר מנהלת מח' חינוך מנהלת משאבי חינוך, 
טויטו סגנית יו"ר מועצת תלמידים תלמידת אולפנת  המורי  מיוחד, מור יניב קב"סית,

תיכון חט"ב מנהלת קארן בוקובזה אמי"ת, חנית אלון מנהלת בי"ס תיכון גבעת שמואל, 
אורית יוסף סגנית מנהל בי"ס יגאל אלון, רחל "ס יגאל אלון, נועם אהרוני מנהל ביגב"ש, 

, תלמה ברוך יו"ר מירב שולנר יו"ר ועד הורים אלוןשמוקלר מנהלת בי"ס מורשת זבולון, 
ועד הורים תיכון גב"ש, חגית בן נר יו"ר ועד הורים אולפנת אמי"ת, מורן יערי יו"ר ועד 

לם, אושרית פסיבק יו"ר מורשת מנחם, אריה אלי אפשטיין יו"ר בי"ס תהורים בן גוריון, 
 .יו"ר מורשת זבולון וידיסלבסקי יו"ר מורשת נריה, מורן שמש

 

 סיכום שבוע החינוך:   - מוטי
לפני חופשת הפסח נערך שבוע חינוך ובו קיימנו פעילויות במגוון רחב של   
 תחומים ולקהלים שונים.  
חדשנות בבתי הספר   –שולחנות עגולים, יוזמות חינוכיות, רובוטיקה  
ומועדוניות  היסודיים, פרלמנט ילדים, מסע בגבעה, צהרוני גנים, גני ילדים  
יום פתוח, טורניר ספורט, שעת סיפור עם ראש העיר ושעת סיפור   – 
בספריה )עידוד הקריאה(, מופע בידור עבור צוותים חינוכיים, הרצאות   
 בכל ערב הרצאת זום בתחום אחר.  –ערב בקהילה  

מנהלים עסוקים בהתייחסות לשנה הבאה. המנהלים קיבלו היום הדרכה    
גמישות למנהלים לגבי תכניות בתי הספר על פי צורכי   –ת גפ"ן יעל תוכנ  
 הסלים בהתאם לצרכים.  בית הספר, יכוונו את  

בחינות בגרות התיכון   –ניסטיקה ולימודי המ – על יסודי לימודי המח"ר   
 כולנו  יוזמה שנותנים לתלמידים כלים ומיומנויות. –לחיים  מכינה   
צריכים ללמוד את הרפורמה על השלכותיה השונות לקידום הלמידה אצל    
 בני הנוער.  

 את התפישה החינוכית של בית הספר  מנהלת בי"ס רחל שמוקלר תציג   

 . ocd בפינלה כנס  

 תפישה חינוכית חדשנית מאוד. –פלא אלון  –בי"ס אלון   

 

 הציגה את התכנית הייחודית של בית הספר.  :רחל שמוקלר

 " קורס מקוון לאפשר למידה רחבה  mooc"  –פיתוח קורסים מקוונים   
 מיומנויות: אוריינות דיגיטלית,   10בחרו  –יותר. למידה של מיומנות    



 חשיבה מסדר גבוה, מיומנות בין אישית, מיומנות תוך אישית, ניהול    
 הלמידה, פיתוח יצירתיות ויזמות.  

 
 רחל שמוקלר הציגה סרטון לגבי התכנית. 

 

 החזון הפדגוגי.  - את פל"א אלון גנועם אהרוני מצי

 ם שביחד הוא השלם:פיתוחי 2  

חתירה למיטביות בכל היבטי החיים גופניים, רגשיים וכו'.   –מות ושל .1
ברמת צוות ותלמידים, לדוגמה  –עוגנים שמדברים שלומות  

שיח רגשי חברתי בכל בוקר,  –פסיכולוגיה חיובית, "בוגר אלון" 
שיעורי כישורי חיים בתנועה, חדר כושר בבית הספר, תזונה נכונה  

 ואורח חיים בריא וכדומה. 

 

 פה לומדים ומלמדים אחרת. –פל"א  .2
של המשימות.  תכנון וניהול זמן הלמידה, תכנון משימות ותעדוף

התלמידים בוחרים במשימות חובה ורשות בתור מסגרת כתיבת לו"ז.  
המורה משבצת הקניות קטנות במשך היום לאותו תלמיד. נתינת מענה  
מותאם לכל תלמיד. התלמיד יוצא לזמן למידה עצמאי, התלמיד מקבל  

 החלטות באופן עצמאי ואחראית.

 

ת ובעלת ערך וענין לתלמידים. ביה"ס  חשוב שהלמידה תהיה משמעותי מוריה טויטו: 
 צריך לקדם ולתת לנו כלים לחיים.  

 

תודה על ההצגה המקצועית של הדברים. היה מרשים ביותר. במפגש הבא   בני סומך:
 של הועדה נקיים סיור במוסדות חינוך לראות כיצד הדברים נעשים בפועל.   
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