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 מהלך הדיון: 

 סיכום שיחות ההורים  .1

מטרה משותפת  יש תחושה של   שהשיחות התנהלו בצורה טובה.התחושה מתוך שיחות ההורים היא  ●

 ילדים, להורים ולמערכת. לביותר פתרונות הטובים הושיח פתוח המבקש למצוא את 

 .שיפור התנאים של העובדות במערכת הגיל הרךההורים הדגישו והכירו בחשיבות  ●

בכמה אמצעים על   חינוך יפורסמוים של מועצת  מתוך השיחות הורים עלה הצורך בכך שהפרוטוקול ●

לכלל האוכלוסייה. מתוך כך הוחלט כי הפרוטוקול יפורסם באתר וישלח במייל   יםנגיש   ומנת שיהי

 דרך האתר כמו גם יעלה ב"מקומי" בקבוצות החינוך של הגיל הרך והחינוך החברתי. 

ע לסגירת  בתום השיחות חלק מההורים פנו בבקשה להחזיר לשולחן הדיונים את ההצעה בנוג ●

  רק מול תקנון האגודה וניתן להעלות את הנושא מחדש הנבדק הבקשה המערכת בחול המועד פסח.  

 להעלות את הנושא. נו  כרגע לא ניתן וגם לא נכון בעיני  מההצבעה.בתום שנה 

והמערכת תיסגר לשישה ימים    6.5%באחת השיחות הועלתה אפשרות נוספת לפיה עלית שכ"ל תהייה  ●

נוספים, מעבר לקיים היום, שלא במרוכז. מועצת חינוך דנה באפשרות הזאת והחליטה כי היא אינה  

  השבתת המערכת לטובת שיפוצי המבניםרלוונטית כיוון שלא עונה על צרכי המערכת הכוללים  

   זה.על סגירה נוספת, רצוי שתהיה מרוכזת לטובת   היה ויוחלט  .חופשה מרוכזת לעובדותו

הגיל הרך והחינוך החברתי,   –שמשפחות עם ילדים בשתי המערכות  ההסוגיי ההורים העלו גם את  ●

  מהחינוך החברתי תהיעדרומשהו משפחתי בימי הסגירה הנוספים וזה יצור בעיה של  סביר כי יעשו  

וגם משיחות עם כמה הורים נראה כי  . מנתוני עבר בישובים אחרים,  דווקא בימי החופש הגדול

חופשים בהם  ל  בהתאמה המספרים הם מינוריים ואנו לא מעריכים שתהיה השפעה משמעותית

 רוב ילדי הגיל הרך מגיעים לגנים. החינוך החברתי סגור בימי שישי אך 

תקציב נוסף באופן חד  סוכם כי תבחן קבלת   קבלת תשובה מראש המועצה , בעקבות שיחה בהלאחר  ●

פעמי לשנת תשפ"ג, מועצת חינוך תוציא את הסקר להורים על מנת לבחון מה האפשרות העדיפה  

 .  החלופות שהוצעו  ההורים מבין מבחינת 

)שכ"ל וימי סגירה(  המצגת שהועברה בשיחות בצירוף דף השוואתי גם  עם פרסום הסקר תשלח  ●

 במועצה כפי שההורים ביקשו. לקיבוצים אחרים 
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 חג מחזור ושנת מצווה  .2

מועצת החינוך הבאה שבה יתנהל דיון בנוגע לבניית תיק פעילות מסודר לחג  ישיבת לטובת   ●

מחזור ושנת מצווה, אלדד נתן רקע במועצת חינוך על הצורה שבה הדברים פועלים כיום ועל  

הקשיים שעולים מהשטח. תוך כדי הדיון הוחלט שיש לעשות תיק פעילות מסודר גם לטקס  

הנושא יבוא לדיון מסודר וקבלת  יחות עם ההורים ו אלדד יקיים שהמעבר מהגן לכיתה א'. 

 . 21/6/22החלטות בישיבה הבאה ב 

 

 עדכונים של אלדד  .3

יצאו בכל המרחבים טיוטות ללוז החופש הגדול. הערכים שמובילים את בניית לוז החופש    19/6/22  -עד ה ●

 הינם איכות הסביבה ומעורבות קהילתית. 

  שמערכת החינוך החברתית מתמודדת איתם הינם גרעון תקציביהאתגרים הגדולים  שנילקראת הקיץ  ●

פעילויות משמעותיות שיתרחשו בתוך    למצואסיון  ייש נובעיית כוח אדם.    ( 01-12/2022)בשנה קלנדרית  

 עלויות.הקיבוץ לטובת הוזלת 

 

 


