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 שלום לכולם

 

  82 ועדת היגוי מס' סיכום  נושא:                   

 

 .21:00 -18:00  בין השעות   2018 יולי    31 'גביום  התקיימה הועדה  .1

, דורון )חלקי(  אג'ו, מורדי ביטוןאילונה סקמוטי לבאן, רינות אשחר, : נעדרו מהדיון .2

 ., חסון מזל, אילנה בן גיגיאייל דבורי, ציפי ברוזה ,צמח

 סדר היום: .3

  אבי יאנוס ואורית שטרית. 22/8הצגת תוכנית למפגש מורים במלון יערים , 

 .התייחסותו של אבי לנושא ת.ע והקמת ועדות היגוי 

 לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנושא  הרצאתה של פרופסור דורית לביא טובין   מבית הספר

 מודלים לשיתוף ציבור.

 .ענת מאור,  מצגת בנושא חדשנות חינוכית, עקרונות ומודלים שונים   בארץ ובעולם 

 ארוחת ערב 

 מודל הפעלת המרכז הקהילתי שנבנה כרגע באשכול. של קווים כלליים  -מיכל עוזיהו 

 חינוכי החדש.דיון בנושא  הפעלת פרויקט חדשנות בקמפוס ה 

 

קיבוץ , מנהלת החינוך  בומיטל קנה רונית בן רומנו, יו"ר הנהגת הורים ביובלי הבשור  .4

 אורים אושרו ע"י הועדה כחברים מן המניין. 

 :להלן סיכום הנושאים המרכזיים שעלו במפגש .5

חוזרת על עמדתה כי יש "פיל לבן" בחדר והוא קשור החיבור בין בתי  -שלומית .א

 תמודד עימו.הספר ונדרש לה



 

 

לו )מודל שיבוץ, מיזוג חדרי ם הלימדגיש שוב שכל הנושאים הרגיש -אבי יאנוס .ב

מורים, האם בית ספר צומח ( יטופלו במסגרת ועדות משנה שיחלו לפעול מחודש 

 .ספטמבר ובהם ישובצו גם נציגי ועדת ההיגוי

רים חוזר ומדגיש כי מודל קבלת ההחלטות בנוגע לכלל הנושאים הקשו –גדי    .ג

 לקמפוס בכלל ולנושאים רגישים אלו יתקבלו במשותף.

וסף מבקשת להדגיש  שההחלטה בנוגע למיזוג קהילות מתייחסת , בנ –פסיה  .ד

 ה.ה זו תומכים חלק גדול מחברי הועדעמדלתלמידים, גם לחדרי המורים. ב

ביצוע בנוסף מעירה כי עזיבתו של מוטי לבאן מחייבת סנכרון הדוק ומעקב אחר 

 ההחלטות.

היסודי הקמפוס עלת מסגרות חינוך משלים לתלמידי מדגיש כי הפ – מיכל עוזיהו .ה

 החלטת הורים וילדים. -וולונטאריבתום יום החינוך הפורמאלי תהיה על בסיס  

 בנוסף יפעל המתנ"ס גם בתוך מסגרות יישוביות  שירצו בכך.

בחודש אוגוסט בהתייחסותם של חלק מחברי הועדה עלתה דרישה לקיים ישיבה  .ו

שתתמקד בנושאים הקשורים למימוש תוכנית העבודה הכללית בדגש על הפעלת 

 ועדות המשנה ושילובם של נציגי ועדת ההיגוי ונציגי ציבור  בתוכם.

 

 בברכה                                                               .

 משה מורג                                                   גדי ירקוני                                   

 יו"ר מ.א אשכול                                                     פרויקטור                       

 

 

 הישיבה הקרובה תתקיים ביום ג' 21 אוגוסט משעה 18:00 – 20:00

 

 סדר היום ונושאים:

 17:45 - 18:00 -  תכנסות וכיבוד קל.ה 

 18:00 – 19:00-  אבי יאנוס  -הצגת ת.ע  כללית לתהליך ופרוט  ועדות המשנה בנושאים שונים  



 

 

 ואורית שטרית.                          

 19:00 – 20:00  -  ת.ע הכללית ולהפעלת ועדות משנה.בנושא  והחלטות דיון 

 20:00 –               ארוחת ערב 

 


