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 פרוטוקול מועצת חינוך  

 10/5/22תאריך: 

 רותי, שרון, גל, ענת, תמר, ניב, מעיין, הילה, אלדד ,דקלה ואליסיה.  נוכחים:

 

 סדר יום: 

 האם הם מתאימים במתכונתם הנוכחית  –ים מרחב .1

 העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .2

 עדכונים של אלדד ודקלה  .3

 

 מהלך הדיון: 

 להחלטה בפני מועצת חינוךים והבאת הצעה מרחבדיון בנוגע ל .1

 קע: ר ●

ים, עלה הצורך מרחבשונות שהתקיימו במועצת חינוך על נושאים הקשורים במתוך שיחות  •

 ינו. כיום היא נכונה ורלוונטית לימ לבחון האם המתכונת בה הם פועלים 

 מצב נוכחי:   •

מתכונות  בשתי  כיום פועלים ( וכפירים  איילים)עופרים א, עופרים ב, ים מרחבהכלל  ▪

 חופש ושגרה.  –

עד  ו(  מרחב)בהתאם ל 8:30או  7:30פתוח במהלך כל ימות השבוע בין  מרחבבחופש ה  ▪

16:00  . 

עד   מרחבים מגיעים לארוחת צהרים ולאחר מכן יש לכל ילד זמן מרחבבשגרה ילדי ה ▪

   .16השעה 

 בכל ימות השבוע.   יםמרחב בכל ה ו המתכונתז כפירים,  מרחבמלבד  ▪

  3כפירים אמור לעבוד במתכונת של  מרחב  ,בעבר מועצת חינוךשל ה על פי החלט ▪

נמוך של כיתת  ה שתתפות ה ר הובשל שיעיום כ .יש יום צופיםובנוסף  ימים בשבוע 

  ימים  5פועל   מרחבה ,ילדיםה  להגדיל את השתתפותסיון י מתוך נו, תלתן )כיתה ו'(

ועוד שלושה ימים שהמרחב    יום שרק היא מגיעהשמתוכם לכל כיתה יש  בשבוע

 ימי פעילות.   4מקבלת  )ה,ו( בפועל כל כיתה כך ש פתוח לכלל הילדים,

 נתונים:   ●

 ילדי הקיבוץ רשומים ומגיעים   כלל – 'ב ו  'עופרים א •

 אחוז גבוה של ילדים רשומים וגם מגיעים.  – '(ד-)ג'איילים  •

 כים.  הגעה נמורישום ואחוז  אחוז  –   ו'(-)ה' כפירים •

ו' יש פחות היענות להגיע למערכת -גם ברמה המועצתית רואים שבכיתות ה' יש לציין כי   •

 החינוך הבלתי פורמאלית. 

כעת לבצע את השינוי רק במרחב כפירים, גם בהתאמה לגיל וגם  יץ ממלבתמיכת הנהלה פעילה,  אלדד ●

 אחד לפני שמכילים אותו על עוד מרחבים.על מנת לראות קודם עם השינוי עובד במרחב 

  ,כפירים כפי שהוא מתקיים כיום אינו עונה על הצרכים של הילדים מרחבכיוון שקיימת תחושה ש ●

 .  מרחבבו מתקיים ה מודלהובאה הצעה בפני מועצת חינוך לשנות את ה
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הנקודה המרכזית שהנחתה את בניית המודל הינה הכנת ילדי כיתות ו' למרכזון  :  צעה להחלטהה ●

לגרום לילדים להיות שותפים  צר פעילות שבה הם יהיו יותר פעילים ופחות "מופעלים" וכן ילי, הצעיר

 . )למידה מבוססת פרויקטים( PBL פעילים בקהילה. מתוך כך עלה רעיון לבנות מודל של 

 : כניתוהת  עיקרי •

 ימים בשבוע.  3המרחב חוזר לפעילות של   ▪

 : בשיתוף עם הקהילה במשך השנה יהיו לילדי המרחב כמה פרויקטים ▪

   – ה'  כיתה ●

o  פתוח מרחב ליומיים יום בשבוע יוקדש לפרויקט ועוד . 

o נושא החברתי. יהיו מוכוונים ל   הפרויקטים 

    -כיתה ו'  ●

o  פתוח מרחבל יום עודוי פרויקטיוקדשו ל יומיים בשבוע . 

o בקהילה ועשייה למען הקהילה.  מעורבותיהיו בדגש על   הפרויקטים 

פעילות   ,עביר ביחד עם חבריו לקבוצהי כל ילד במרחב כפירים  ,בנוסף, אחת לחודש ▪

למרחבים הצעירים. התנסות זו תעצים אותם ותאפשר להם לעבוד על מיומנויות של  

 הדרכה ועמידה בפני קהל.

ידרוש פחות כוח אדם ועם זאת כוח אדם איכותי שיוכל    מרחבהמודל על פיו יעבוד ה ▪

 .  (מרחב)כך שלא צפוי שינוי בהוצאות השכר ב להוביל את התהליך

 . מהפרויקטיםלחלק  ריםטו מנב לתקצ שיידריתכן כי  ▪

 שעלו בישיבה: דגשים ●

( מפני שהילדים נמצאים בעומס )בית ספר, חוגים,  3ל  4פעילות )מ  ימי את להפחיתחשיבות  יש •

  אינטנסיבי מאוד  להיות יכול זה  אלו בגילאיםושכולן הן מסגרות חברתיות   (צופים, מרחב

 במהלך השבוע.  חברתי זמן שאינוחשיבות ריגשית ומנטלית שיהיה להם גם זמן    יש. מציףו

הכנה לעליה יותר לתוכן שונה. כיתה ו' אכן צריכה  גילאים אלו, כיתות ה' ו ו', זקוקים  •

 בתוך הקבוצה להנחיה ומיקוד בנושא החברתייותר למרכזון הצעיר אך כיתה ה' זקוקה  

ים  ומכוונ יםלהיות שונ והפרויקטים צריכים ת  יוהפעילו   ,על כן  .והובלה של המדריך מקרוב

 . השונים של הגילאים האלוצרכים ל

 .תפתוח' שבו הם פשוט נמצאים בפעילות חופשי מרחב'  של  זמן גם'  ו לכיתה  לתתחשוב  •

ידרשו דמות מנחה שאינה מהמערכת וצריך להיות בתשומת לב לגבי    מהפרויקטים חלק •

 העלויות. 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג ויציג אותה בהמשך   מרחבההצעה אושרה. אלדד יבנה את התוכנית ל ●

 ולאחר מכן להורים.  למועצת חינוך

  

 העלאת שכר הלימוד בגיל הרך .2

  – קיימו עם מספר הוריםבהמשך לדיון קודם שהתנהל בנושא, ולשיחות שחברי מועצת חינוך  ●

. חברי מועצת החינוך עברו על המצגת (24/5, 23/5) נבנתה מצגת אשר תוצג להורים בשיחה 

 ונתנו את הערותיהם. 
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 עדכונים של אלדד  .3

 איילים.  מרחבשיר לעופרים א' וליאור ל  :במהלך פסח נקלטו שתי מדריכות חדשות ●

 כיתת תמר מסיימים בקרוב שנת שירות ויש ניסיון של אלדד לגייס אותם לעבודה בחינוך.  ●

כמו כן, ביה"ס ניהל שיחות עם ילדי משמר    .סביב נושא ההסעות יש הקשחה של הנהלים מצד ביה"ס ●

 התנהגות במהלך ההסעה. כללי  הנגב בנושא 

ביחד  ● הצעיר  למרכזון  מדורה  מתוכננת  בעומר  הנוער    בל"ג  לכלל  יפתח  האירוע  הבוגר.  המרכזון  עם 

 כוניות ברחבי הקיבוץ.י מתוך רצון לצמצם התנהגויות ס)גם נערים שאינם רשומים למרכזונים(  בקיבוץ  

 מכין משהו לטובת הל"ג בעומר הקהילתי.  מרחבכל  ●

אחריות/עבודה עם  ולכן לא יהיה זמין במהלך השבוע של החתונה. נעשתה חלוקת    19/5אלדד מתחתן ב   ●

 מנהלת הקהילה.  –הצוות. בבעיות דחופות ניתן לפנות לאליסיה 

 

 


