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הודפס ע"י:
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נוהל ע"י :אמנון אברג'ל
תועד ע"י:
הוקלד ע"י :אמנון אברג'ל

נושא הדיון:
וועדת חינוך

השתתפו:










תומר גלאם  -ראש העיר
אירית נתן  -מנכ"לית העירייה
יובל זוזט  -מנהל מינהל חינוך
אמנון אברג'ל  -מנהל מחלקת חינוך יסודי
ליז כהן  -מנהלת מחלקת גני ילדים
יחיאל אמסלם  -אחראי פרופיל בתי ספר
אילן זנו  -ס' מנהל אגף למינהלה
וטכנולוגיות
עדנה וולנשטיין -חברת מועצה ממונה על
החינוך
דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות
ילדים ונוער רשותי













גלית מרציאנו  -מנהלת מח' חינוך מיוחד
משה אמסלם  -מנהל מחלקת חינוך חרדי
רות מלול  -מנהל יח' לטיפול בפרט
יורם גניש-יו"ר עמותת מש"ב
איגור רשף -נציג ציבור
אבי רווח -יו"ר וועד הורים ישיבת צביה
אריאל גמליאל  -מבקר העיריה
סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום הורים
עירוני
להב סבן -עורך דין לשכה משפטית
קרן פרץ  -מנהלת תכנית ניצנים
מרגלית ברכה -נציגת סיעה

נעדרו:
סיגל ברששת  -עוזרת אישית של ראש מנהל לחינוך ותנו"ס
מכותבים
זיוה מימון  -מזכירת משנה לראש העיר
סעיף דיון  1 :נושא :משתתפים חיצוניים:
 עו"ד מרגלית שחר " -הבית החברתי
 דר' חיה בן יוסף  -השירות הפסיכולוגי
 מורן גולוב  -מורה
 ברכה ראובן  -יו"ר מועצת נוער
סעיף דיון  2 :נושא :דיון:
יובל זוזט:
הנושא היום הוא תוכנית מעברים ,התקיימו בנושא ישיבות יחד עם פורום ההורים ועם גורמים
במנהל וכמובן עם הפיקוח.
נושא המעברים הוא מבחינתי אחד היעדים המרכזיים
קיים היום מצב בו תלמידים מגיעים מהגן לכיתה א' מבלי שצוות בית הספר מקבל מידע בסיסי
וחשוב לגביהם.
חשוב שהורים יבינו את נחיצות החתימה על ויתור סודיות .חשוב ביותר שבית הספר הקולט יהיה
מוכן עם הכלים המתאימים מבעוד מועד על מנת שתהיה קליטה מיטבית .
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אמנון אברג'ל:
הצגת מצגת תוכנית מעברים .
ראש העיר:
מוצגים פה דברים מדידים אבל מה לגבי כל הדברים שאינם מדידים כגון :רגש ,הסתגלות,
תהליכים שעברו הילדים?
יובל זוזט :זה מופיע במצגת ,אלו הנושאים החשובים ביותר
מרגלית ברכה אלעזרא:
חשוב להבין שהרבה הורים מתנגדים לחתימה על ויתור סודיות מסיבות מובנות ולזכור שזו
זכותם החוקית.
מרגלית ברכה אלעזרא  :האם קיימת תוכנית בחטיבות הביניים שעוזרת להם לקלוט נכון את ילדי
היסודי?
יובל זוזט:
קיימות תוכניות ביסודי ובחטיבות לנושא.
אמנון אברג'ל:
בחלק מהרשויות במחוז דרום בכללן אשקלון מיושמת השנה לראשונה תוכנית שנקראת "מלקות
ללמידה"  ,אשר נותנת מענה להיבטים רבים של תוכנית מעברים .התוכנית מיושמת בכל חטיבות
הביניים בעיר ,אך תתחיל כבר מהיסודי ותכלול איבחונים ,הכנת "תיק סמל" לכל תלמיד ובתוכו
מידע מקצועי ומגוון שיסייע לצוות החטיבה להכיר את הילד.
יורם גניש:
לא היתה במצגת התייחסות לחינוך המיוחד ,ובשנה הבאה אמורה להיות מיושמת רפורמה
בחינוך המיוחד.
גלית מרציאנו:
הרפורמה תתחיל בשנה הבאה  ,החוק אומנם התקבל אבל בינתיים מיושם כפיילוט רק במחוז
דרום.
יורם גניש:
נראה שיש ויתור של בית הספר על הילדים המאתגרים והם מופנים בקלות רבה לבתי ספר
מיוחדים.
יובל זוזט:
ההערה אינה נכונה ,זו אמירה כוללנית ולא מדוייקת וזאת בלשון המעטה .
גלית מרציאנו:
בוודאות כל מי שמוגש  -רק לאחר מיצוי תהליכים.
ראש העיר:
חשוב לבחור נכון את המורות לכיתות המעבר ולתת להן הכשרה.
סופי חוטובלי:
התוכנית חשובה ומתבקשת .בנושא ויתור סודיות יש לזכור שישנה גם חשיבות לשמירת פרטיות
הילד.
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חשוב שבית הספר ישקף להורים את מטרת הטופס ואופן השימוש בו ,כדי שהן יבינו וירתמו
למהלך.
כמו כן ,השימוש בטופס מצריך זהירות רבה מצד ביה"ס.
דפנה ביטון:
בפן החברתי גובש מסמך מדיניות שיכול להציע תפיסה וגם פעילויות בנושא ההיבט החברתי של
המעבר.
יובל זוזט:
המסמך חשוב אבל מבחינתי הצלחת העשייה הבלתי פורמאלית תהיה כאשר לא נבחין בין
הפורמאלי ללא פורמאלי ולכן המסמך צריך להשתלב בתוך הפורמט הקיים.
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