
 קהילה מדברת חינוך
 

 תושבי מועצה אזורית תמר, קהילה יקרה!

 

 אני שמחה לבשר לכם על השקת דף מידע וקשר על הנעשה באגף החינוך של המועצה.

נוער; ואירית להב, מחלקת מנהל האגף; ענת בוסקילה, מנהלת  יעקב אקריש,אנשי האגף הם 

החינוכיים בשטח המועצה: פעוטונים  מזכירת האגף. פעילות האגף כוללת בתוכה את כל המוסדות

וגנים בריכוזה של תמי מסלם, בית הספר היסודי על שם גבעתי בהנהלת אייל קידר ותיכון עין גדי, 

 הכולל בתוכו את חטיבת הביניים, בהנהלת בן הראלי.

האגף אחראי גם לכל פעילות הנוער הבלתי פורמלית, בעזרת רכזי הנוער, המדריכים והשינשינים 

 ובים.בייש

הכוללת בתוכה את כל העוסקים בחינוך, נציגי מליאה  ועדת חינוך אזוריתמטעם המועצה קיימת 

 ונציגי ציבור מהקהילה.

בזמן האחרון הורגש באוויר חוסר שביעות רצון של הקהילה מפעילות מערכת החינוך ברבדים 

קום האמון בתושבים שונים. תחושה זו לא נעלמה מעיני אגף החינוך שהחליט ליזום פעילות לשי

בת מספר  (,"שדמות "בהנחיה של) סדנה לבניית אמוןכלפי המערכת. פורסם קול קורא על 

מפגשים עם נציגי כל היישובים ואגף החינוך כולו. התהליך התחיל כבר לפני כחודשיים ועד כה 

 מפגשים. מספרהתקיימו 

 במפגש הראשון עלו מתוך הקבוצה שלושה נושאים עיקריים שיש לעבוד עליהם: 

 אמון במערכות החינוך; חיזוק הקשר בין היישובים; מיקום תיכון עין גדי. 

אלה הנושאים המלווים אותנו מפגישה לפגישה, ובהנחיית הצוות המקצועי מנסים משתתפי 

מערכת החינוך ובין המושבים לבין עצמם וכן  הסדנה לסלול דרך להשגת אמון בין המושבים לבין

 להכריע בנושא מיקום התיכון.

 הדרך בהחלט לא קלה ולפעמים ניכר מתח רב בקבוצה.

עתיד מערכת החינוך ועתיד  –יש לזכור תמיד מה המטרה שלנו, שהיא האינטרס המשותף לכולנו 

 ילדינו. 

 מועצה.במפגש האחרון עבדנו על בניית חזון למערכת החינוך של ה

 רעיון או מחשבה לגבי העתיד הרצוי.חזון מהו? 

" המשימה צוות "לאחר שלוש שעות של שיח כנה, מרגש ולא קל נולד החזון שהיה מקובל על ה

 והוא:

" צוות המשימה רואה בחינוך את הלב הפועם של קהילת תמר. הצוות יוביל שיח חינוכי מכבד 

 החוסן הקהילתי."והדוגל בערכים תוך ביסוס האמון,השותפות 

 יצאנו מהמפגש יותר אופטימיים עם ציפיה להמשך התהליך.



אירוע משמח שקרה בחינוך: לכבוד ט"ו בשבט התגייסו הורים,ילדים וצוות בית ספר היסודי 

נטיעות,יצירה וצביעה בבוסתן של בית הספר. רבים הגיעו ונתנו כתף למאמץ ועל  -להמשך עבודה

ת לנטע צבר ושני שותפיה גיל כספי וגיל בן עיון שסחפו בהתלהבות כך תודה לכולם. תודה מיוחד

המנהל שמאפשר ,נרתם וסוחף איתו את צוות המורים  ועשיה את כולם. תודה לאייל קידר 

 לחגיגה.

נפלאה. המשימה כעת לדאוג לטיפול  שוטף בבוסתן כדי שיהפוך לחלק חשוב במתחם –התוצאה 

 במציאת פתרון. עזרהלבית הספר. נפנה לאגף החינוף 

גם בחטיבת ביניים  קרו דברים:  סדנת מצוינות בהשתתפות הורים, וסדנת הורים פדגוגית בה 

ניתנה להורים שהשתתפו אפשרות לחוות ולהתנסות בסדנאות מעשיות ולהכיר את עולמם של 

 תלמידים בבית הספר. היה מעניין, חדשני ושונה. זהו אכן שינוי בצורת למידה של מקצועות

 סוימים שאמור ליצור אצל התלמידים מיומנויות שיכינו אותם להמשך לימודים ולחיי מבוגרים.מ

 התקיימה ישיבת ועדת חינוך של המועצה. 31.1.19ב

 הועדה שמעה סקירה על הנעשה במערכת בכל רבדיה,הועלו נושאים הזקוקים לטיפול הן בחינוך

 הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי. 

 דברים קורים בחינוך. הצוותים בכל השלוחות עושים ושואפים לקדם ולשפר. תושבים יקרים,

 אני קוראת לכל ההורים להיות קשובים ומעודכנים, מוכנים לשיתוף פעולה ועזרה אם יהיה צורך.

 הנכם מוזמנים לפנות ולשתף בדברים הטובים )חשוב לא פחות( ובבעיות הדרושות טיפול.

 נמשיך ונעדכן....

 

 ודבברכה ובכב

 יו"ר ועדת חינוך -ג'ני אבן

 מועצה איזורית תמר

 

 

                                          


