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2020וועדת חינוך פרוטוקול 
 יור הוועדה אורי שטרייכמן 

  –דבר היור 
 כולנו שואפים תמיד לחינוך מצוין, 

 מובל על ידי אנשים מצוינים,

  חינוך אישי, מותאם, מכיל, מעורר השראה, מאפשר. 

  לשקוד. ולשקדנים מאפשר לחולמים לחלום 

 מאפשר לספורטיביים להזיע ולמוזיקליים לנגן 
 ללמוד בעצמם  מאפשר לאנליטיים לפתור משוואות ולסקרנים 

 מאפשר למורים הנועזים להעז ולמורים השיטתיים לקיים תכנית פדגוגית סדורה
 ים.תלמידים, מורים, מנהלים, הור  -כי הרי לכל אחד יש את אזורי ההצטיינות האישיים שלו 

  תלמידים, מורים, מנהלים, הורים.  -כי הרי לכל אחד יש את האתגרים שלו  
אם נשכיל לתת לכל אחד את מרחב הצמיחה האישי שלו ובו בזמן להשתייך לסיפור החינוכי  

  הקהילתי, נגיע כיחידים וכקבוצה רחוק יותר. הכללי ולנרטיב 
חת, תכנית אחת, כיתה אחת,  שיטה א -רחוק הרבה הרבה יותר מהחינוך שעל פיו גדלנו  

  בחינה אחת. 
כדי לתפוס את היחוד הזה שיש בכל ילד וילד, גזר חרטה על דגלה לחלום רחוק, להסיר  

חסמים ולפעול בשטח לשינוי. והכי חשוב, לאפשר לאנשי החינוך שלנו לפעול על פי  
  אמונתם וכשרונם, על פי יכולתם ומרצם.

 ר. ילדנו יקבלו יות -ככל שנאפשר יותר 
  נזכה באנשי החינוך המעולים ביותר.  -יותר  ככל שנאפשר 

    תתגבש תרבות חינוכית קהילתית שיתופית, דינמית, יוצרת ותורמת. -ככל שנאפשר יותר 
ועדת החינוך מורכבת מאנשי קהילת גזר, נציגי הישובים, בעלי השריטה והאמונה  

שר לשפר ולהשפיע. בכל יום  טוב אפשרי ונגיש ובעלי האופטימיות והאמונה שאפ שחינוך
  ובכל שעה.

של רחשי הקהילה   מקבלי ההחלטות, להיות קול ייציג  גשר בין הקהילה ובין תפקידנו להוות 
  וקבוצה מובילה בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במועצה. 

אני מודה לכל אלו שנותנים מזמנם, מאמינים, שואפים, משקיעים ממרצם ומכשרונם למען  
 החשובה הזאת  המטרה

 יחד נעשה ונצליח 
 אורי שטרייכמן 

 יו"ר ועדת החינוך 
 מועצה אזורית גזר 



 

 

 

 

 

 

 חברי ועדת חינוך: 

אביטן יו"ר הנהגת שדות איילון, אלה זיני, אליעזר   אורי שטרייכמן יו"ר ועדת חינוך, אודל 

מוסקוביץ יו"ר הנהגת שלהבת בנות, אמיר קרסנטי, גלעד קיגל, דנה פורנו, טליה כהן יו"ר  

הנהגת אולפנא, יומטוביאן יוחנן, ישראל בן סאסי יו"ר הנהגת שלהבת בנים, לי היבשמן  

ירי, עדי רינת חסיד, עירם אמיתי יו"ר  ריכטר יו"ר הנהגת איתן, מיכל ילובסקי, נעמה נקוב מא

הנהגת עתידים, ציביה אלבז, תותי נאור, איתן בן צבי יו"ר הנהגת גוונים, אופיר כורזים יו"ר  

 , עמית גולדנברג  הנהגת הרצוג, עדה לוי 

 
 

 :2020לו"ז מפגשים ונושאים בשנת 
 
 

 נושא  נוכחים   תאריך  

חברי וועדת חינוך,   19.1
יו"רים של הנהגות  

וריות ונציגות אגף  ה
 החינוך 

 

 ערי חינוך פלוס וועדת חינוך
 הרצאה של יעקב הכט 

 עדכונים לגבי חממת החדשנות החינוכית 
תכנון להפעלת פיילוטים שהם פועל יוצא  

 מהחממה.

חברי וועדת חינוך,   22.3
יו"רים של הנהגות  

הוריות ונציגות אגף  
 החינוך 

 

 דיון לגבי הלמידה מרחוק, 
סיעור מוחין ורעיונות בתחום הלמידה מרחוק:  

קנה מידה סרטוט   -קהוט על זום, מפת החדר שלי 
מדידה, ילד מארגן לעצמו שעורים ומורים  

מהקהילה/הורים/סבים/אחים/שכנים ומארגן  
  -לעצמו מערכת לימוד ומפגשי זום, שעורי זום  

שיתוף מסך עם סרטון/מצגת עם חומר. המנחה  
בים בצ'אט בצד שאלות  מסביר, הילדים כות

 והתייחסויות.  

חברי וועדת חינוך,   10.5
יו"רים של הנהגות  

הוריות ונציגות אגף  
 החינוך 

 

 וועדת חינוך  
 עדכונים לגבי הקורונה, לאחר הסגר הראשון 

מה נעשה במערכת החינוך כאשר הילדים חזרו  
 ללמוד לאחר הסגר. 

הערכות ללמידה היברידית, השתלמויות והדרכות  
 ורים בלמידה דיגיטאלית.  של מ

 שמירה על הגיינה וניקיון, חלוקה לקפסולות.  
 
 
 
 
 



 

 

 נושא  

5.7 
 
 
  

חברי וועדת חינוך,  
יו"רים של הנהגות  

הוריות ונציגות אגף  
 החינוך 

 

 עדכוניים לאחר סיום שנת הלימודים:
מה נעשה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים  

 בהקשר של למידה היברידית.  
מה מתוכנן בבתי הספר מבינת שיפוי קיץ, בינוי  

 ושיפוץ מרחבי למידה.  
 : 9.8הערכות ללמידה בקייטנות הקיץ עד ה 

קבוצות בחמישה בתי ספר, גנים   31 –בתי ספר 
 ילדים ויותר.   2000קבוצות. כ  51

ראשת המועצה, חברי    17.8
וועדת חינוך, יו"רים  
של הנהגות הוריות  
 ונציגות אגף החינוך 

 עדכונים לגבי הגל הראשון של הקורונה,  
עדכון  על תהליך שיתוף ציבור לגיבוש תובנות  

 מהגל הראשון
 היערכות לקראת הגל השני לאור התובנות. 

חברי וועדת חינוך,   16.9
של הנהגות   יו"רים 

הוריות ונציגות אגף  
 החינוך 

 
 

 עדכונים לתחילת שנת לימודים תשפ"א 
 מעבר לממלכתי  –בית ספר מעיין 

 בינוי בית ספר עתידים )עדכון( 
 עדכון מספרי תלמידים בחתכים שונים 

 תפיסה חינוכית של אגף החינוך 
 שיפוץ ובינוי מבני חינוך 

 היערכות ללימודים בקורונה.  

חברי וועדת חינוך,   23.12
יו"רים של הנהגות  

הוריות ונציגות אגף  
 החינוך 

 

 עדכונים: 
עדכון על הבדיקות )מגן(, משמעויות   -קורונה 

לקראת הסגר, התמודדות הצוות, למידה מרחוק  
 לעומת למידה בבי״ס 

מה קורה באגף, מה קורה בשטח,   -״מה בוצע״ 
 דשים האחרונהמה נעשה בחו

ישראל יציג מה עשו בהנהגות   -יום המורה  
 ולקחים לשנים הבאה

 תיאור התהליך  -שדות איילון  
שיחה כללית על פעילות ומעורבות הועדה  

 בהמשך  
 

 
 
 


