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 סקירה לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ז - 1סעיף 
שלמה שמאי סגן ומ"מ ראש המועצה פתח את ישיבת ועדת חינוך ורווחה באיחולי החלמה ובריאות 

כמו כן הביע בפני חברי הוועדה את לדרור שור ראש המועצה וליואב צור בעלה של גזברית המועצה, 
 תודת ראש המועצה על איחולי ההחלמה שקיבל.

  ישיבת מליאה שלא מן המנייןציין כי בתום ישיבת ועדת חינוך ורווחה נקיים  
 לקבלת החלטה בדבר מינוי מנהל לבית הספר התיכון האזורי באר טוביה.

  המועצה רות קרטר מנהלת מחלקת החינוך תמסור סקירה על היערכות 
לפתיחת שנה"ל תשע"ז ולאחריה יציג המנהל הנבחר של ביה"ס התיכון האזורי המקיף את משנתו 

 החינוכית.
  ,שמאי מסר סקירה על השתלשלות העניינים בכל הקשור לניהול ביה"ס התיכון 

 תוך ציון העובדה כי פורסם מכרז לתפקיד מנהל ביה"ס ובו נבחר פה אחד מנהל.
 שיות משפחתיות קשות, הודיע לנו המנהל על עזיבה מיידית את התפקיד.לצערנו, בנסיבות אי

היות ואנו בפתחה של פתיחת שנה"ל תשע"ז, פנינו למינהל לחינוך התיישבותי ובעצה אחת עמם 
 הוחלט לבצע הליך של ראיונות למנהלים ומינוי המנהל ע"י הרשות.

נוך, נמצא כי המועמד מר חזי שגיב במסגרת קיום ההליך שבוצע על ידו בשיתוף מנהלת המח' לחי
 עמד בכל תנאי הסף הדרושים לכהונה ונמצא מתאים וראוי מכל הבחינות.

 המינהל לחינוך התיישבותי אישר את הבחירה וכן את המשך הליך המינוי ע"י הרשות.
שלומי ציין את תהליך הדיווח לראש המועצה, לחברי המליאה, למנהלי המחלקות, לבית הספר 

 ולהנהגת ההורים.התיכון 
 



בפני הוועדה יופיע מנהל ביה"ס המיועד, אשר יציג את עצמו, ניסיונו ומשנתו החינוכית. עם אישורו 
 ע"י הוועדה, תצא הודעה לכל הגורמים.

 

  רות קרטר מנהלת המח' לחינוך ותרבות, לבקשת שלומי שמאי, דיווחה על 
 שנתי בשנה"ל תשע"ז. 6ס ההחלטה כיום להשאיר את ביה"ס התיכון האזורי כבי"

 מנהלת חטיבת הביניים שנבחרה תהיה כפופה למנהל ביה"ס.
 במהלך השנה תיבחן ההחלטה וייבחנו אפשרויות נוספות בהליך מסודר כפי שהיה.

 ציינה כי חברת ס.מ.ל ממשיכה את פעילותה בתחום החינוך.
 

 חזי שגיב מנהל בי"ס תיכון אזורי באר טוביה
צמו בפני חברי הוועדה, את קורות חייו, שורשיו, השכלתו וניסיונו המקצועי חזי שגיב הציג את ע

 לתפקיד.
 גדל בקיבוץ, בצבא שירת כטייס קרב, טייס תובלה ומסוקים.

 ציין כי בשעתו, במסגרת שירותו בקבע, היה הפרויקטור של תואר אקדמי לבוגרי קורס טיס.
 נוך.השתחרר בדרגת אל"מ וכיוון עצמו לעבודה בתחום החי

 התנדב שנתיים לשמש כמורה.
 

 משימתו הראשונה היא לשמור על הטוב הקיים.
 פועל בשת"פ עם הקהילה אבל בגבולות מוגדרים.

 ילדינו הם הנהגת העתיד. -סיסמתו היא 
 להיות מנהל, לבחור צוות ולתת בו אמון. -תפישתו הניהולית היא 

 
א, משנתו החינוכית, להיות אדם לאדם ומזה מסר סקירה על בתי הספר שניהל מאז שחרורו מהצב

נגזרת התפישה הבית ספרית וזאת מבלי לפגוע בהישגי ביה"ס, כולל משמעת, מניעת נשירה, שת"פ 
 הקהילה ומנהיגות חינוכית.

 כל ילד צריך להרגיש שהוא שלם עם עצמו ואת כל זה לעטוף בהרבה אהבה.
 ן כאשר יש לו הרגשה שהוא הצליח בו.כל ילד צריך לסיים את לימודיו בבית הספר התיכו

 דיווח כי בכל בי"ס שניהל, ייסד בי"ס להורים ששם למדו כיצד להתנהג עם ילדיהם.
 בתום הסקירה והדיווח השיב חזי שגיב לשאלות חברי הוועדה ויצא מהישיבה.

 
 סיכום והחלטה

מינויו של חזי שגיב למנהל הוועדה בתום הדיווח, הדיון וקבלת התגובות כאמור, התבקשה לאשר את 
 ( שנתי לשנה"ל תשע"ז.6ביה"ס התיכון האזורי המקיף באר טוביה שש )

 הוועדה פה אחד החליטה לאשר הבקשה וממליצה למליאה לאשרו.
 

  רות קרטר מנ' המח' לחינוך ותרבות, לבקשת סגן ומ"מ ראש המועצה, הציגה 
 ת שנה"ל תשע"ז כדלקמן:בפני הוועדה את הנתונים ואת היערכות המועצה לפתיח

 
נמסרה סקירה על פעילויות 'קיץ חם' לילדי המועצה בחודשי הקיץ בפעילויות ספורט, קייטנות ספורט, 

ב'(, פעילויות קיץ לכל -פעילויות נוער, 'ביה"ס של החופש הגדול' בכל בתי הספר היסודיים )א'
 רוגות ועוד...המשפחה, ספורט אקטיבי ביישובים, הפנינג לכל המשפחה בבריכת ע

 
 כמו כן נמסרה סקירה על מערך החינוך הפורמאלי במועצה בשנה"ל תשע"ז כדלקמן:

 כיתות גן, מתוכן גן אחד לחינוך מיוחד 47
 בתי ספר יסודיים 4
 תיכון ממלכתי אזורי 1
 תיכון ממ"ד באר עמ"י 1
 בית ספר חקלאי כנות 1
 המכללה האקדמית אחוה 1
 



 יב' במערכת החינוך:עד כיתה  3תלמידים מגיל 
  2,214 -  תיכון ממלכתי מקיף אזורי

  250 -  תיכון ממ"ד באר עמ"י
  867 -  בי"ס ממלכתי יסודי מבואות
  599 -  בי"ס ממלכתי יסודי רגבים
  533 -  בי"ס ממלכתי יסודי נופים

  218 -   בי"ס ממ"ד יד חזון
  1,241 - גני ילדים 47

 50 - תלמידים הלומדים מחוץ למועצה
  5,882 -   תלמידים סה"כ

 
 נמסרה סקירה מפורטת על ביצוע רכש והצטיידות לכלל מוסדות החינוך בנושאים: 

 מזגנים, מחשבים, ריהוט, לוחות, מתקני משחק ועוד..
 סקירה מפורטת על שיפוצי קיץ והוספת כיתות בתיכון ובבי"ס באר עמ"י, 

 גן סחלב בעזריקם וגן לילך בשדה עוזיהו; -ני גני ילדים ובנוסף פתיחת ש
 ספריית בי"ס רגבים חודשה;

 הספרייה האזורית חודשה ורועננה;
 דווח על התמונה החינוכית של המועצה, מבט מקיף על העשייה הבית ספרית.

 .הישגים לימודייםלבין  תרומה לקהילה, ערכיםהתמונה הבית ספרית משלבת בין 
גי בתי הספר ישקפו גם את היקף שילוב ילדי החינוך המיוחד, גיוס לצה"ל/שירות לראשונה היש

 לאומי/אזרחי, מעורבות חברתית, נשירה, קירבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים ועוד...
משרד החינוך מתחיל בהליך גיבוש "תמונה חינוכית" שמציגה מבט רחב ומקיף על העשייה הבית 

 ספרית.
תשמש כלי בידי המנהל וצוותו ותפרוס בפניהם את התמונה המלאה על העשייה  "התמונה החינוכית"

 הבית ספרית.
 

סה"כ(,  277רות דיווחה כי תיכון אזורי באר טוביה נבחר כאחד מבתי הספר התיכוניים המצטיינים )
מתוכם, ביניהם תיכון באר טוביה, שזכו לקבל את הציון הגבוה ביותר עבור הצטיינות  79 אשר

 גים הערכיים, החברתיים והלימודיים לשנה"ל תשע"ד.בהיש
 

 סיכום
 בתום הדיווח ומתן תשובות לשאלות חברי הוועדה מאשרת הוועדה את הדיווח כאמור.
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