
סקירה כללית–ז "חינוך תשע



התחדשות באגף החינוך

 מעגן  , לגדול ביחד)מחליפה את בילי קורן בניהול התחום הטיפולי במועצה –ענבל זידנברג
(צופית

 ס"קבשניצר בתפקיד גיתהמחליף את –מיכה נוחם.

מחליפה אותי בניהול הגיל הרך-חנה רוטבלט.

מזה חודש מחליף את יהודה בניהול האגף-אני.

:ממשיכים

השפחמנהלת -מיכל אנגלרט

מנהלת החינוך חברתי -עפרה שיר לביא

צוות תומך-שירלי, יפעת, עליזה.



גיל רך

 (  ברוש, חצרים, שובל)גני ילדים חדשים 3נפתחו השנה

גנים ברחבי המועצה  30כ "סה

727בגנים רשומים תלמידים.

לאחר עצירה של מספר שנים השנה ממשיכים בקבלת הסמכה כגני ילדים ירוקים.



חינוך חברתי

תהליך לפתיחת סניף כנפיים של קרמבו.

ל"הכשרת בני נוער לראיונות לקראת מיונים לצה.

 ש"שחיזוק הקשר עם נערי.

56נערים יצאו לשנת שירות ומכינות.

 עבודה עם נציגי מועצות התלמידים בבתי הספר היסודיים–פרלמנט ילדים.



ח"שפ

7פסיכולוגים הנותנים שירות לכל מסגרות החינוך במועצה.

ולפי הצורך גם בגילאים צעירים יותר ובחינוך החברתי3-18ירות סדיר מגיל ש.

(.התקשרות)שנה רביעית שמפעילים קבוצות להורים לילדים עם קשיי ויסות

  השנה קבוצת הורים לילדים עם קשיים חברתיים בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים
(.בנובמבר)

חוסן חינוך שנה שניה עם מיקוד בבתי הספר.

 בחינוך החברתיוליוישותפים להכשרת מדריכים.



בתי ספר

ניצני הנגב

 מנת לאפשר לה  -מקבלת ליווי ממני ומיהודה עלאוסי, (מוריץאוסי)נקלטה מנהלת חדשה
.כניסה חלקה ככל שניתן

 ילדים  494בית הספר נשאר יציב במספר התלמידים לעומת השנה שעברה ולומדים בו
(.ו"בתשעילדים 489)

יובלי הנגב

( 15בפועל פעילות )כיתות 18בית הספר מונה . 'הושלם בינוי שלב ג

(.ו"בתשע367)תלמידים 425בית הספר מונה . ילדים חדשים58נוספו ז"בתשע



...בתי ספר המשך

נווה מדבר

  מתקדמים מול המשרד בניסיון לקבל פרוגרמה לבינוי חדש של בית הספר ופסילת מבנים
.קיימים

 תלמידים כשמספר ילדי נבטים משתווים לילדי חצרים  332ל319מז"בתשעבית הספר גדל
.בבית הספר

בשומרייהבתי הספר 

 בבית הספר לבנים202בבנות ו153שני בתי הספר קטנים.

 בימים אלה אנו עסוקים בבניית תהליך אזורי עם מועצת לכיש שיבטיח קיום בתי הספר
. בעתיד



...בתי ספר המשך

מבואות הנגב

בינוי בית הספר החדש ממשיך להתקדם בקצב טוב מבנה החטיבה העליונה בשלבי גמר.

 תלמידים850בית הספר שמר על גודלו ביחס לשנה שעברה.

ו"בתשע73%לעומת 85%הזכאות לבגרות שעומדת על % השנה הייתה עליה ב.

ח נוספו קורסי בחירה לילדים-בכיתות ז.

באנגלית ומתמטיקהל"יח5גדל מספר הילדים שלומדים ל' כיתה י  .



ערי חינוך

 גיבוש צוות המעבדה

מפגש ראשון 15/11תחילת עבודה ב

תוצרים ראשונים ותחילת עבודה במודל לקראת פסח.


