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 25094סימוכין: 

 

 18/11/15 מיום פרוטוקול

 :נוכחים

רחלי  לאי, מלכה שמיר, אביבה מרקס, הדס בשן,שרונה חן, קידר פיינגולד, ארי שמש, אמנון אזו

 מלצמן 

 ,רוני בן דוד, יצחק בזאז, מירי מושינסקי, זיוה בורטנשטייןחסרו: ניצה וידר, בני שניידר 

 על הפרק:

קידר הציג את התוכנית השנתית של המתנ"ס והעלה דילמות /סוגיות  –מתנ"ס גדרות  .1

 :שנמצאות על סדר היום 

 פעילות עממית נרחבת לעומת השקעה בחוגים / ענפים תחרותיים -

 כניסה לרשת המתנ"סים.  -

  ) קיום דיון במליאת המתנ"ס בנושא כמות החוגים. ) שרונה חן 

 

 ית התרבות המחודש: גדרותא. בלרכז את התמנתה  פרבר טלילה .2

 באיחולי הצלחה ועושר תרבותי לקהילה. 

 נת בר המצוה של שכבת ז' בהתרגשות ובגאווה רבה. האולם נחנך בערב פתיחת ש

סרטים לנוער ולמבוגרים.  2הצגות לילדי המועצה ויוקרנו  3- 2במהלך חג החנוכה תתקיימנה 

  האירועים ללא תשלום.

 עד חודש מאי יתקיימו אירועי פיילוט לבחינת האולם. 

 מנויים. ללשנה כולה, כולל תוכנית מאוחר יותר תופק תוכנית 

 רחלי מלצמן .3

 רפורמת הסייעת השנייה. -

שנים כל  5תלמידים. בתוך  34הרף העליון למספר התלמידים בכיתה הוא  –החלטת ממשלה  -

ל' בלבד. יש להיערך לבינוי ולתשתיות פיסיות ת 34ו יכילו עד -כיתות בתי הספר היסודיים א

 הולמות. 

 זרימה שוטפת.  –גני ילדים  -

 הרצאות לקהילת ההורים במהלך השנה , בנושאים:  3מתוכננות  -

 אינטרנט ורשתות חברתיות

 התמכרויות, אלכוהול וסמים

 רצף התפתחותי בגיל הרך. 

 

מלכה שמיר סקרה את פתיחת השנה בתיכון ברנר וציינה כי השנה נפתחה למופת, ללא  .4

 אירועים חריגים. 

השנה נכנסה תוכנית חדשה בנושא: אובדנות. התקיימו פעילויות מיוחדות וממוקדות בנושא  -

 בתחילת השנה. 
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 מלכה שמיר  –המשך 

 

 ספר. המועצות המזינות את בית ה 3קמה ועדה חינוכית לגישור בין  -

 מצויינות חינוכית.  –כיתות משבי הרוח  3 -

 

 אמנון אזולאי .5

 סקר בפני הועדה בנושא: הרשתות החברתיות. -

 מהי רשת חברתית? -

השפעות חברתיות, הסכנות ברשתות החברתיות, רשתות חברתיות מקוונות בחינוך, שיווק  -

 ברשתות חברתיות בישראל, החיוב בעיסוק ברשתות החברתיות. 

 

 

  –ארי שמש  .6

שימת דגש על אירוע בהיבט הבית ספרי בהעלה את הנושא של הרשתות החברתיות   -

 בווטצאפ שקרה בחופשת הקיץ.תקשורתי 

ארי ציין שהאירוע טופל במסגרת ההנהגה המוסדית וקמה ועדה בתוך ההנהגה לבחינת  -

 הנושא. 

בדגש על תגובה של הגורמים השותפים בעשייה התפתח דיון בקרב כל חברי הוועדה 

 החינוכית ) במקרה זה( כדי שהנפגע לא ירגיש בודד במערכה. 

 עלתה השאלה: על מי מהגורמים חלה חובת התגובה ובאיזו דרך. 

 

 איך מתנהלים באירוע חריג ברשת החברתית?:  נוהל לקבוע סוכם כי יש 

 

 זה. נמשיך לדון בנושא חשוב  29/3במפגש הקרוב, 

 

 תזכורת: 

 

 לו"ז המפגשים הבאים:

 

 19:00 בשעה', ג יום, 29.03.2016
 19:00 בשעה', ג יום, 05.06.2016

 18:00 בשעה', ג יום, 30.08.2016

 

 

 

 החתום על                              

 

 מלצמן רחלי                                        חן שרונה   

 החינוך' מח מנהלת                              חינוך ועדת ר"יו

 


