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נוכחים:

איתן פטיגרו – ראש המועצה
אופירה ביטון – מנהלת אגף חינוך וקהילה
יוסי בן חיים – מנכ"ל המועצה
שרון טל בשן – מנהלת מחלקת בתיה"ס
אביטל אסייג – עוזרת ראש המועצה

חברי מועצה:

אבי אלטלף ,איתן ליליוס ,פלג רשף ,זיו שמע ,סוזי בר.

מנהלי בתיה"ס :

איריס בויקיס  -מנהלת תיכון שהם( ,מנהלי ביה"ס יסודיים
היו בכנס מחוזי בנושא הכלה).

הנהגות הורים:

ליאור פרץ  -יו"ר תיכון שהם ויו"ר יישובי ,בילי פינגלה -
יו"ר שלהבת ,קלריסה גולן – יו"ר ניצנים ,שלומית רום–יו"ר
צוקים ,גילית רומנו – יו"ר רבין ,עינת להט -יו"ר אבן-חן,
אילנית גת – רבין ,קובי שמש ,אלעד פריד –יו"ר בני
החושן,

תושבים:

יהודה גרוסמן ,חגית סלומון ,נפתלי יוסף ,רונית ,איתמר
פיטל.

יחידת הנוער:

מושיקו  -יחידת הנוער ,כרמל קרין ,רונן אללוף ,נציגי
נוער ממועצת הנוער.

משקיפים:

גלי דויטש ,נועה לוין אלול ,כנרת שפר.

מיקה דפני:

מציגה את עצמה ,מנהלת פדגוגית קרן לעידוד יזמות.

איתן פטיגרו –
ראש המועצה
ויו"ר הוועדה:

לוגו

המטרה לחשוב עם הציבור בראייה עתידית .לסמן יעדים
שחשובים לנו כקהילה בחינוך ילדינו.

לוגו מועצה

מיקה דפני :

בדיון ניתן היה לחלק את המשתתפים לשתי קבוצות:
קבוצה פעילה ומתמידה ,וקבוצה של מגיבים ברשתות
משתתפי מזדמנים.
מציגה את סיכום הדיון במצגת (מצ"ב).

פלג רשף :

חשוב לחבר את הצעירים ,לחשוב/להגדיר מה זה צעיר?
אמירות כוללניות שצריך לשקוד ולהבין אותן.

אלעד פריד:

מרכז יישובי חינוכי – חדשני דגל יישובי שכולם מכירים.

סוזי בר:

האם במכוון שאין התייחסות לתקציב?

מיקה דפני:

תחילה היה חשוב לדון במהות הפדגוגית.

איתן פטיגרו:

האם להקים מרכז יישובי ייחודי אחד או לכל אחד
מבתיה"ס?

נעה אלול:

דיון מרשים ומקצועי ,חסר לי התחום רגשי חברתי.
במאה ה 21 -יותר תלמידים עם קשיים רגשיים.

מיקה דפני:

היום עולם חדשני – זה לא רק טכנולוגי.
לראות את הילד שלם.
פדגוגיה חדשנית תמיד נותנת מענה לצורך.

שלומית רום:

ניכר שיש הסתכלות רחבה.

מיקה דפני:

המטרה הראשונה – תכנון ל – .2025
הילדים שלנו במרכז.
בניית מרכז חינוך חדשני  -כדוגמא ,מתחם עיר נגישה.
פדגוגיה חדשנית.

חגית סלומון:

לשים דגש על ערך הקהילה מגיל הגן.

כנרת שפר :

נושא אווירה לימודית ,אקלים בבתיה"ס ,מאוד חשוב ילדים
לא רוצים להישאר בבתיה"ס.

קובי שמש:

 2025שנוכל לומר וואו! משהו שמוביל חדשנות ,שת"פ-
אקדמיה/תעשייה.

רונית:

שילד רוצה לבוא בכייף לביה"ס.

לוגו

לוגו מועצה

אילנית גת:

טוב וחשוב תכנית לטווח ארוך ,אך צריך טיפול כאן ועכשיו
בנושא האקלים.

איתן פטיגרו :

עובדים על תחושת המוגנות והרצון של הילדים להגיע
לביה"ס חברות הדדית.

איריס בויקיס :

נראה לי שבנקודות רבות הציבור לא מכיר את העשייה
בבתיה"ס.

גלי דויטש :

הייתי חברה בצוות שיווק ופרסום בחט"ב יהלו"ם .במטרה
להביא לידיעת ציבור ההורים את העשייה .יש קושי.

אלה שומר :

שיעורי אנגלית ,צריך גישה אחרת ,שת"פ בשיח.

כרמל (תלמיד
תיכון כיתה יב'):

עינת להט :

משתתף בפרלמנט.
מרגיש שיש קושי של חברים להגיע לביה"ס.
חשוב מורים שמדברים בגובה העיניים מעבר לשעות
הלימודים.
כאן ועכשיו בניית אמון הורים מרגישים שם לבד בשטח.

רשמה  :אופירה ביטון

לוגו

