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 משתתפים: 

 : איתן הימן, עופר כהןחברי המועצה

חני יאיר מנהלת אגף חינוך, ד"ר אבינועם יומטוביאן מכללת גורדון,  : חברי פורום מוביל חינוך

מפקחת בלתי פורמלי, איריס לביא מנהלת אשכול גנים, איתי דינר מנהל תפן,  אורלי ירוסלבסקי

גלי רז מנהלת חטיבה צעירה תפן, גלית פטשניק מנהלת ישובית, ד"ר אלי וינוקור מכללת גורדון, 

דת נוער, ליאת גולדנברג מנהלת חט"ב אמירים, מי טל מנהלת המרכז יהילה נחום מנהלת יח

מנהלת קשת, נעמי לניר מנהלת חטיבה בוגרת תפן, ענת קדם מפקחת הקהילתי, מירב לבקוביץ 

גנים, שירי סלע קב"סית, ענת גנץ מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, שרון בינדר מנהלת 

 אמירים

קב"טית  , תושיה סוחיריאנוראש המועצה : תמי חצ'ואל מנכלית, אייל שמואליעובדי מועצה

 מוסדות חינוך

 מסגרות החינוךנציגי מורים וגננות מ

 נציגי מועצת נוער

 נציגי הנהגות הורים

 

המקהלה של תלמידי "קשת" פתחה את הועדה בביצוע מרגש של השיר "בארץ הזו"  פתיחה:

 למילותיו של עוזי חיטמן.

 

החינוך. כפר  מרגש לפתוח את הועדה עם שירת ילדים, מברך את בעלי התפקידים במערכת :איתן

ובי אסטרטגי ותהליך בחינוך עם דר' וינוקור ודר' יומטוביאן, תהליך ורדים בשיאו של תהליך יש

 שנים קדימה. 10שמאפשר התאמות ושינויים שנכונים לילדים שלנו לעוד 

 

היא בכפר ורדים תודה גדולה לכל המשתתפים, זה לא ברור מאליו, השותפות בין המסגרות  :עופר

גיבוי של המועצה להתמודדות עם האתגרים,  מתחייב לתתדבר ייחודי בכל הארץ וזה הכוח שלנו. 

מאחל למערכת החינוך להמשיך לפרוץ ולחלום. אנחנו מערכת חינוך מצוינת ויש לנו יכולת להיות 

 ייחודיים.

 

 המטרה המרכזית שלנו היא להציג תהליך שהתחלנו בו בשנה שעברה עם שותפים שמרכיבים: חני

מטרות עיקריות: פיתוח  3ות מתוכנית גדולה עם "פורום מוביל חינוך". בועדה תקבלו טעימ את

 היחסים בין ובתוך המסגרות.כלים פדגוגים חדשניים, חיזוק קשרים קהילתיים ועבודה על מארג 

 

טרה היא לא מ: מברכת את כל המשתתפים בשם המפקחות, התהליך פה הוא פורץ דרך, האורלי

 שותפויות בתוך הקהילה תוך הכלה.שגים ותוצאות אלא לחזק את האדם ולהגדיל את מעגלי היה



 
 

 

 : כפר ורדים פורץ דרך, המפקחות מהדהדות את התהליך במשרד החינוך במחוז צפון.ענת קדם

 

ישובי שאומר שאיכות היחסים בין השותפים קובעת את איכות   D.N.A: המטרה שלנו לבנות אלי

 החינוך.

 

פותחים את היום בכל הגנים במשחק,  :במסגרת התהליךהפעילויות שהכנסנו לגנים : איריס

משתמשים במודלים של פתרון בעיות לכל אורך היום, מחזקים את  סוגרים את היום בפירגון,

ההכרות עם עולמו של הילד ביום הולדת ומנצלים את החצרות לפיתוח מיומנויות חברתיות. 

ם להורים ולצוות. רש בין הילדישצלחה תהיה אם השפה תוהוה  S.B.L-הצוות משתלם בקמ"ל וב

 בנוסף, נמשכים הקשרים עם הנגריה הקהילתית, עם המתנדבים ועם בי"ס "קשת".

 

: בגן לומדים דרך משחק והשינוי שאנחנו רוצים להביא הוא שילדים יוכלו לפתח ענת קדם

 חיבורים חברתיים דרך משחקים.

 

וכעת עם השינוי  B.LS.-: בי"ס "קשת" מבצע הרבה פעילויות חברתיות עוד לפני שנכנס המירב

וחוברת   S.B.L בהנהלת בי"ס צריכה להיות מקפצה בנושא. בי"ס הציג קליפ עם עקרונות

שיעורי  3יום, לקיים  השנה הן: לבסס שגרות פתיחה וסיום דיגטלית שמסייעת למורים. המטרות

מזינה  ו להיות מנחים עם מסגרת-העצמה בשבוע, לגוון את דרכי ההוראה, להכשיר את תלמידי ה

ומסגרת קולטת, לבצע הערכה חברתית ולהרחיב את שיתופי הפעולה עם הקהילה ומסגרות 

 החינוך האחרות.

 

אבל ההשפעה תהיה על כולם. המטרות הן: להרחיב  S.B.L-י מתנסות ב-ח-: השנה שכבות זשרון

קר של חיבור, ליצור שיתוף תלמידים בתהליכי למידה ולכתוב בודרך  S.B.Lאת השפה של 

 תוכנית מעברים חדשה.

 

 4. המטרה של בי"ס ליצור שפה אחת בין כל 21עד  4תפן הוא בי"ס דק וארוך עם רצף מגיל  איתי:

חטיבות הגיל בבי"ס דרך תוכנית "חיבורים", פעילות "נעים להכיר", במה פתוחה, תרומה 

 מירים.לקהילה ובתחום הקהילתי, מתכוונים להמשיך את השיתופים בין המגמות עם בי"ס א

 

: המטרה בחינוך הבלתי פורמלי היא לחזק קשר, שייכות ומשמעות ע"י קבוצות עם תכנים הילה

ופעילויות שונות, התנסות של בני נוער בפעילות במועצת נוער בפרויקטים שונים והקמת פורום 

 נוער.

 

 בנוסף לחזון ולמטרות תהיה השנה גם הערכה ומדידה. :אלי

 

 החינוך, מועצת הנוער ומשרד החינוך על התרומה לעשייה החינוכית.: מעריך את צוותי אייל

 

 


