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 24/11/2016  - 4מס'  פרוטוקול ועדת חינוך
 

 סדר יום : 

 תיכון הרצוג מציג חוויות מהמסע לפולין  .1

 הצגת תכנית מגן/מעגן ע"י אביבה מורדקוביץ' ודורית רווה  .2

 

 משתתפים : 

ראש העיר, אביטל פס, סמדר גולדשטיין, טובי רוזנברג, גל חמו, -יהודה בן – חברי ועדה

 , מירי וקסמןרבני ר, אורלי פרומן, רויטל לן כהן, נויאמרויטל שלום ערבינוביץ, 

 :  משתתפים מוזמנים

עידו לביא,  אורית ליבוביץ, דריה אלקינד, משה קוסובר, נועה ויואב תלמידי תיכון הרצוג.

איתי בוסיאן,  דורית רווה, אביבה מורדקוביץ, רינת אברמסון, ליה דותן, חגית הללי,

 שלמה גור שלי עמרמי, הילה שבו,

 

 סבא . -: ועדת החינוך הראשונה שלי בעיריית כפר אורלי פרומן

 מצטרפים אלינו מנהלים חדשים. 

 אה. בהגנ"י להיבנות בשנה  8ה בנייה של צפוי

 תודה לכל השותפים. 

 אני מביאה בפניכם שיתוף מפי תלמידי תיכון הרצוג שיציגו בפניכם חוויותיהם מפולין.

 .תלמידים, בהצלחה בתפקיד יו"ר מועצת ברכות לנוי רבני:  חמו-יהודה בן

 ברכות לשלי עמרמי, שמונתה ליו"ר ועד הורים עירוני, בהצלחה בתפקיד. 

 .החינוך בכללולמערכת תודה לאביטל פס על תרומתה לוועדת החינוך 

 המסע לפולין : 

זמן לעכל  לתלמידיםבקיץ. מתוך רצון לתת  ,כל שנה יוצא מסע לפולין – סמדר גולדשטיין

מתלמידי השכבה יוצאים. עורכים  60% -כ את החוויה. הלימודים הסדירים לא נפגעים. 

 , חשיפה, מפגשים סדירים קבועים. איןתהליך למידהשנה. כולל  1/2תהליך הכנה של 

תלמידים למילגות, הורים תורמים ו יש אפשרות - תלמיד שלא יוצא בגלל קושי כלכלי

 שיוצרים מערך תרומות.
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 אין ילדים שנשארים, יש צוות מסור קשוב לתלמידים. –רכז השכבה  – איתי בוסיאן

בטיחות, התנהגות, לא ציפיתי להתנהגות מופתית מצד התלמידים.  –התלמידה נועה 

יודעים מתי לעצור לחשוב. מאד אחראים. מסע מדהים איך החיים היו  –שכבה בוגרת 

לפני ולא איך אחרי. הביקור בבית הכנסת היהודי השאיר בי חותם גדול. הביקור 

במיידנאק היה חוויה בלתי נשכחת. התחברנו עם נוער פולני, קיבלנו הדרכה והצצה 

ו יום שלם ואירח אותנו לתרבות שלהם. ראש העיר של גרוסניק מוזיואובה קיבל אותנ

בכבוד רב. המשלחת ביקרה בבית קברות יהודי. הנערים שרו הימנון פולני והנערים 

ניצול, מצגות, סרטים,  –היהודיים שרו הימנון ישראלי. ההכנה שהועברה לתלמידים 

 סדנת רגשות.

 : מה לגבי התלמידים המשולבים ? רויטל לן כהן

 פיליה, סוכרתיים, כולם קיבלו מענה.חולי אפילפסיה, המו איתי בוסיאן :

 

 מצגת מגן/מעגן. 

 

גילוי מוקדם ואיבחון בגיל הרך  ? אנחנו יכולים לייצר סטטיסטיקההאם  - רויטל לן כהן

 ילדים שמגיעים בעתיד לוועדת השמה ?  מביא לשיעור נמוך של 

, בהחלט יש מקום לייצר בגיל הרךזה מתחיל  - מפי אחד הדוברים בקהל התשובה

 זה בהתהוות.  סטטיסטיקה. 

תודה רבה והערכה לכל אנשי החינוך. בהחלט יקל בעתיד על המשפחות  -יהודה בן חמו 

 והילדים.
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