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  2015 אפריל20ישיבת הנהלה ציבורית לחינוך פרוטוקול 

  

  בישיבה השתתפו:

  דובי רול–ועד ומה

  ילן בנשלוםאספי מלכיאור, רן, אלה לוי, -טלי אילני, ארז לב –הנהלה ציבורית לחינוך 

  

  מצטרף כחבר להנהלה הציבורית לחינוך. אילן בנשלום

עוד אושררה ההבנה כי משך קדנציה של חבר בהנהלה תהיה לתקופה שבין שנתיים 
  לשלוש.

לאור התחלפות רוב חברי הצוות, בחרנו להביא לידיעת כלל הציבור מספר פרטים לגבי 
  שהתנדבו להנהלה הציבורית לחינוך: החברים

  

  איילת רייטן

. פעילה בוועד הורים שבגנים , יעל ונועה(כיתה א') אמא לאביעדה, מאיבת זוג של 
 עבדה בתחום פיתוח הדרכה. 2006תושבת המדרשה משנת .בשנים האחרונות

  .במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית דוקטורנטית. בצה"ל ובאוניברסיטה

  אילן בנשלום

אבא לשלושה ילדים במערכת חינוך ,)צין ביטל (מורה בבית ספר יסודיא לש בן זוג
איש סגל אקדמי . ד"ר למשפטים 2009תושב המדרשה משנת .החובה בישוב

  אוניברסיטה העברית בירושלים.ב בפקולטה למשפטים

 ,לוי ברנד אלה

 נולדה וגדלהוחצי ועדי בת שנתיים.  4, יובל בן 6טל, אמא של נעמה בת בת זוג של 
במחלקה  יתטנדוקטור. . עובדת סוציאלית2009משנת  בהחזרה לגור ו, במדרשה

בהנהלה הציבורית לחינוך אחראית על  למדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון.
  תחום החינוך לגיל הרך יחד עם טלי.
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  רן-ארז לב

יעל, שנולדה וגדלה במדרשה. אבא לאיתמר (כיתה א') וליערה, נעם זוג של  ןב
. אל"מ במיל'. מח"ט שריון. בעל תואר 2010ועפרי שבגנים. תושב המדרשה משנת 

שני במדיניות ציבורית. בשנים האחרונות נציג צה"ל בחבר הנאמנים של ביה"ס 
הריאלי העברי בחיפה, ומוביל צוות בפרויקט "דרך ערך" המשותף לצה"ל ולמשרד 
החינוך בתיכונים וכפרי נוער בדרום. בהנהלה הציבורית לחינוך אחראי על תחום 

  הבלתי פורמלי יחד עם ספי.החינוך 

  טלי אילני

). תושבת היישוב משנת 4) ולהב (בת 6אמא לסער (בת בת זוג של ד"ר שי קפלן, 
-שנים באריזונה). דוקטור לחקלאות. עמיתת בתר 4(עם הפסקה של  2004

-מנהלת ומעצבת אתרים בחברת אופק דוקטורט בכימיה ופיזיקה של קרקע ומים.
בהנהלה הציבורית לחינוך אחראית על תחום החינוך .חדש להקמת אתרי אינטרנט

  לגיל הרך יחד עם אלה.

 מלכיאור ספי

אלון ואמא לניצן (בכתה י'), שחר (בכתה ו') ועפרי (בכתה ג'). תושבת בת זוג של 
בסוציולוגיה,  דוקטורשנים בשליחות).  5(עם הפסקה של  2003שנת המדרשה מ

יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, עוסקת בתחומי הדרכה, פיתוח אישי ובניית 
חברת וועד ההורים של התיכון. בהנהלה  .תכניות, וחינוך קרוב לליבה עד מאד

  הציבורית לחינוך אחראית על תחום החינוך הבלתי פורמלי יחד עם ארז.

  

  עדכוני גנים:

  תקציב:

 .רבחסכון שנתי לים שונים לגן. הדבר יוביל עם ספק יםהחוז ו ועודכנונפתח -
של עובדות אשכול  ם עבודתו על תנאי ההעסקהנמצא לקראת סיוקידר רו"ח אושר  -

   ערי תשלומים ותנאים כחוק לסייעות.. והעביר את המלצתו לוועד על פהגנים

  בית ספר:

שונה לימי מתכונת ליחד עם ועד הורים מרכזי מנהל ביה"ס צין הוצגה ההצעה של  -
זו תכנית ראשונית  שישי, לאור הבעייתיות שקיימת ביום זה מבחינה לימודית.

 בשלבי הגיבוש שלה.
ב', -מסתמן כי מבחינת התוכנית לא יהיה שינוי במשך שעות הלימוד לכיתות א' -

 ור שינוי במתכונת הפעלת המועדון החברתי "עיט במדבר".רדבר שלא יג
את תפקידו של המנהל הינו להביל הסטטוס קוו.  שלא צריך להעדיף את עלה בדיון -

 , ולכןלהוציא יותר מצוות המורים בין היתר במטרה ,בית הספר באופן אקטיבי
ברור כי התהליך עוד לא מסוכם ההטיה צריכה להיות לטובת שינוי הסטטוס קוו. 

צריך  ,ם אנחנו לא לגמרי משוכנעים שהוא צודקגם אכולו והינו בשלב הגיבוש. וכי 
 .לתת לו להוביל את בית הספר כל עוד אנחנו לא משוכנעים שהוא לגמרי טועה
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אשר למנהל בית ספר שינוי מתכונת לימודים מועצה לאגף חינוך ונוער ב בסמכות -

 שכזו.
לקבל  היאועד היישוב ולעוד נאמר כי ההמלצה של ההנהלה הציבורית לחינוך  -

היבטי התוכנית השונים, וזאת החלטות בשיתוף כלל התושבים ולאחר דיון ב
 בשני אופנים:בתהליך תהליך סדור של שיתוף ציבור ב
  הצגת התוכנית לכלל הקהילה (ולא רק להורי ביה"ס). )1
סקר זה צריך להיות מועבר ע"י  לאישור המתכונת הזו.יישובי קיום סקר  )2

ההנהלה הציבורית לחינוך כבאת כוחו של הועד, בשיתוף עם ועד הורים מרכזי 
 של ביה"ס צין.

  

  אחר:

הוצג סמינר לוועדות חינוך יישוביות שמתקיים במועצה, מועדיו ותכניו. מטרת  )1
לחזק את הועדה כ'חבורת משימה' הפועלת יחד להשיג מטרות משותפות, ואת הסמינר 

 .מעמדה בקהילה ולנסות להגדיר את תפקידן בהנהגת החינוך במ.א. רמת הנגב
  

גיבוש חזון יישובי לחינוך נוגע בערכים שאנו מצפים שמערכת החינוך תעצב לאורם את  )2
ילדי היישוב. היישוב הזה הוקם לאור חזונו הברור של דוד בן גוריון לקהילה חינוכית 

 ציונית בנגב. 

מתהליך בניית החזון תוך שיתוף הקהילה עלינו להציע, בשיתוף עם מכון כחלק 
  הערכים המשותפים והמוסכמים לילדים ולנוער ביישוב.  מורשת בן גוריון, את

  הישיבה הבאה תמשיך לדון בכך, גם לאור הדברים שיעלו בסמינר המועצתי.

  

  הנגשת מידע:

  יהיה קישור דרך המידעון לפרוטוקול.

  . הרחב ציבורלהישיבות פתוחות יודגש כי שוב, 

. על מיקום הפגישה ניתן לברר דרך 21:00בשעה  07/05יום חמישי  –מועד הישיבה הבאה 
  חברי ההנהלה הציבורית לחינוך.


