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  משתתפים:
 עדהוגלעד רבינוביץ מחזיק תיק החינוך הממלכתי ויו"ר הו

 מנהלת אגף חינוך וקהילה –אופירה ביטון 
 רכזת תקשוב יישובי –רחל טנא 

 מתאמת המאבק בסמים ועל"א –סיון יצהר 
 

  חברים:
וני אמיר, עינב דויד, רחלי גבאי, קרן ליטמן, קובי שמש, רסיגל ברנדס, ליהי כהן, דרור זעירא, 
 ., רן לרר,  חגית סלומון, גיא סגלליאור יצחקי

 
  נציגי הנהגות הורים:

יו"ר הנהגת  – ליאור פרץחנהל'ה פוזננסקי , בילי פינגלה, תמר מגן, עירית דקל, עמית שניצר, 
 .קלריסה גולן, הורים יישובית

 
 :ביטון אופירה

 .הצגת עלון שפורסם. התכנית מתקיימת במשך השבועיים הקרובים - "פותחים חלון לחינוך"
שובית בחינוך יוהקהילה בעשייה החינוכית הי מטרת התכנית לשתף ולהזמין את ההורים

בסגלי , אני גאה הפורמלי והמשלים. טעימה צבעונית לעשייה חינוכית מרובה ואיכותית
   החינוך.

 
 הרשתות החברתיות

 
 :רשת

התבוננות ממשחקי תפקידים  ,לאורך השנהמתבצעת  עבודה עם הילדים על התנהגויות ברשת
 סיטואציות ועד אמנה.במתבצעת 

 .שיח ברובד נוסף חופשת הקיץ מזמנת
 בכל בי"ס הוקם צוות של "חיים ברשת" שמטרתו בניית תכנית מותאמת גיל.

 
 גיא סגל:

 .הנמצאות בכניסה תשצריך לדברר בתוך בתיה"ס שירוצו בטלוויזיו קמפיינים ברשתיש 
 

 סיון יצהר:
 הסתכלות רחבה ברמה יישובית. מידע המאפשרסטנד  הצבנובכניסה לכל מזכירות 

 ?איך משלבים את ההורים בשיח הנכוןשואלים: 
 עבודה מול יחידת הנוער.

 התנהגות ההורים מהווה מודל לילדים.
 
 
 
 



                                                   

 

 
 
 
 
 
 

 קלריסה גולן:
 שיח באמצעות ווטסאפ.

 לשלוח סרטון מהמועצה באמצעות הדיוור.
 

 :ביטון אופירה
 . בשיח הלא פורמאלי עבודה של הורים מול הורים התקייםצריכה ל

 בתיה"ס יודעים לעבוד מול הילדים.
 

 גלעד רבינוביץ:
שיח לא ראוי שנפסק בזכות התערבות של תלמידה  ,ףדוגמא של סיטואציה שאליה נחשמביא 

 שהרגישה כי הילדים נפגעים.
 

 קרן ליטמן:
 צריך לנצל את פעילות הורים וילדים בבתיה"ס.

 
 גלעד רבינוביץ:

 המטרה לשים על השולחן ולעצור את המהלך כשאתם נחשפים.
 

 :פרץליאור 
 פגש פורום הבא יעסוק בנושא.לקחנו על עצמנו לכתוב אמנה, עדיין לא מבוססים במעמדנו, מ

 
 חגית סלומון:

 אחריות הורים.
 כתות שידעו לעצור את ההתנהלות הלא ראויה. ,להגדיר שומרי סף בכל קבוצה

 
 :מבנה מערכת החינוך

 גלעד רבינוביץ:
 אפשרויות לבחון: 3עומדות בפנינו 

 השארת המצב הקיים כמו שהוא. .1

 .ותיכון אחד פיצול חט"ב לשתיים .2

 י"ב. –בתיה"ס שש שנתיים ז'  2 .3
מחויבים לעשות את מה שנכון לישוב. כפי שבעבר כבר התנהל דיון ובחרנו באופן מושכל לא 

. חשוב לי להדגיש כי לא וזהו שלב הבחינה הנוספת לבצע שינוי ולהתכנס בעתיד ולבחון
 התקבלה החלטה.

 
 גיא סגל:

 צריך לדוור את ההחלטות כדי שהציבור ידע.
 

 שמש:קובי 
 מצטמצמים.היסודיים נכון להיום בתיה"ס 

 
 :ביטון אופירה

 . כרמים וכ"א בהסתכלות רב שנתיתחדשות: של שתי שכונות הצגת נתוני אכלוס 
 עפ"י נתוני אגף הנדסה ומשמעויות.נתוני האכלוס 

 
 
 



                                                   

 

 
 
 
 
 

 גיא סגל:
 מבקש לקבל מידע כמה המועצה משקיעה בכל תלמיד.

 
 בילי פינגלה:

 בתיה"ס העל יסודי?איך זה משפיע על 
 

 גלעד רבינוביץ:
כשחט"ב יהלו"ם נפתחה, ההחלטה הסתמכה על כך שהתיכון עדיין לא היה מבוסס והחטיבה 

 חדשה.
 

 חגית סלומון:
 בקריית אונו יש שתי חטיבות ובונים את השלישית ותיכון גדול.

 
 ליהי כהן:

 מבקשת שההורים יהיו שותפים.
 

 גלעד רבינוביץ:
 החלטה נתונה בידי המועצה.

 החינוך בשוהם הוא מצוין כולל חט"ב, החינוך שלנו מהווה דוגמא.
 

 קלריסה גולן:
פורום הורים יהיה שותף מבקשים שיש לכם פרטנרים לחשיבה וזו לא התחושה שלנו. 

 לתהליך הלמידה.
 

 :חגית סולומון
תלמידים.  600חטיבה  תיכון, כלתלמידים ב 1,600באה ממערכת החינוך בקריית אונו. 

 לתיכון גדול יש יתרון.
 

 גיא סגל:
לקיים ישיבה נוספת המוקדשת לנושא ואחריו תוציא , חשוב ועדת חינוך היא ועדה ממליצה

 הוועדה המלצה.
 

 :ביטון אופירה
 .ערכותיכך שתתאפשר שנה של ה ביצוע במידה ויחול שינוי בתשע"ט ,חודשים 3החלטה תוך 

 
 גלעד רבינוביץ:

אך יש פתיחות והקשבה.  ,הסכמותאי יש הורים שמעורבים שנים רבות, יש חילוקי דעות או 
 שום החלטה לא מתקבלת ללא ידיעתכם, תודה על השותפות.

 
 : אופירה ביטוןרשמה                          

 
 
 

_____________________ 
 יו"ר הוועדה –גלעד רבינוביץ  

 

 


