מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב בביקור עבודה מקיף ביישוב
אזור .במסגרת הביקור ערך ישיבות עומק עם צוותי החינוך בבתי הספר
היסודים יוספטל ,מימון וחט"ב רבין.
מטרת הביקור הייתה להתעכב על הרמה הפדגוגית ,סקירה ביחס
לפרויקטים קהילתיים והתעסקות במרחבים הפיסיים של מוסדות החינוך.
אבואב ציין כי הוא מתרשם ממערכת חינוך איכותית שיש לה קשר הדוק
ופורה עם הרשות המקומית.

שמואל אבואב מנכ"ל משרד החינוך הגיע לביקור עבודה מעמיק בבתי הספר שם פגש את
הצוותים החינוכיים הכוללים את מנהלות בתי הספר ,רכזי המקצועות ויתר חברי הצוות כגון
יועצות רכזים חברתיים ועוד .את הביקור ליוו ראש המועצה מר אריה פכטר ,סגנו מר אריאל
ויסוול ,מנכ"ל המועצה מר יורם אורבך ,מנהלת מחלקת החינוך גב' סימה פנדו ,מנהלת מחלקת
גני הילדים גב' איילת גבע כהן ,אוראל להב יו"ר המועצה הדתית וגורמים רשותיים נוספיים.
לאורך היום ובכל בתי ספר התנהל שיח ודיון מעמיק ביחס לתהליכי למידה ,רמות המיצב ,תוכן
הלימוד ,היקף שעות הלימוד ,צרכי בית הספר ,מיזמים קהילתיים וצרכים פיסיים לכל בית ספר.
האלמנט המרכזי של היום היה שיח כנה וישיר בכל הנוגע למימד המקצועי כשהמטרה לשמוע
את הצוותים החינוכיים על ידי חיווי דעתם על תכניות הלימוד ,השתלמויות ,יוזמות ועוד.
בביה"ס יוספטל נשמעה סקירה מקיפה על ידי המנהלת גב' אילנית ג'ורג'י נמני שם ציין המנכ"ל
את הדברים הבאים" :ניכר כי ביה״ס ראוי לכל שבח וכי בתקופה של שינויים תכופים בחברה
בישראל ישנה עמידה על האיזונים הנכונים כלפי צרכי הילדים ואתם עושים זאת באופן מיטבי"
בביה"ס מימון הוצג התוכן המקצועי ע"י מנהלת ביה"ס גב' יעל כהן שם ציין המנכ"ל כי התרשם
מהיוזמות החברתיות דוגמת קורסי העשרה כפי שהוצגו ע"י מנהלת המחלקה גב' סימה פנדו
שהציגה את שי רכט מורה מביה"ס שמעביר קורס ייחודי לילדי אזור בנושא חצי הכוס המלאה
לצד עוד מספר קורסים נוספים דוגמת הגנה ברשת ועוד .המנכ"ל התרשם וציין כי במבט לאחור
אין ספק שביה"ס מימון בצמיחה והתחדשות וחייבים לחזק מגמה זו.
אריה פכטר ראש המועצה הדגיש כי ״רואים שביה״ס בצמיחה עם זאת צריך להיות ברור שילד
בביה״ס מימון זכאי לאותה רמת משאבים בדומה לילד בכלל בבתי הספר ואני מצפה שמשרד
החינוך יפעל ויסייע באופן מוחשי לשיפור המציאות הפיסית כך שבכוחות משותפים ניצור
מתיחת פנים ניכרת לביה״ס מימון.״

את סבב הביקורים המקצועי חתם בחט"ב רבין שם התרשם מאוד מהאווירה בביה"ס ומהעשייה
שמשתקפת בנתונים ברורים לפיהם כשליש מתלמידי ביה"ס פונים ללימודי בגרות מורחבים
בתחום המדע והטכנולוגיה לעומת כ 12%-בממוצע ארצי .זהו נתון מדהים .
את דבריו חתם :״ניכר שבביה״ס יסודות טובים לצד יוזמות שתכליתם העשרת התלמיד.
יש פה רוח ואווירה טובה והכי חשוב יש שביעות רצון מביה״ס במגוון פרמטרים .
עבורנו זו הזדמנות להודות על עבודה מאוד משמעותית רבת שנים כמעיין המתגבר.
אני רוצה לשבח את הקשר ההדוק והטוב שמתנהל מול הרשות המקומית״
אריה פכטר  -ראש המועצה המקומית אזור סיכם את ביקור העבודה המקיף בדברים הבאים:
״אני רוצה להודות למנכ״ל משרד החינוך על ביקור עבודה מעמיק שכל תכליתו המשך העצמת
מערכת החינוך ביישוב  .זוהי חוויה להיות במחיצתך אתה בעל מקצוע מהשורה הראשונה ואכן
דבריך וסקירתך מוכיחים זאת .
אני מודה לך ,למנהלת המחוז גב׳ חיה שיתאי ולכלל הצוות המקצועי במחוז על שותפות ועשייה
בתחום המשמעותי ביותר חינוך ילדינו .אני מאחל למערכת החינוך שתמשיך ותהיה בידיים
טובות .״
לסיום התכנס מר אבואב עם צוות משרדו לשולחנות עגולים ושיח העוסק בתחום החינוך הבלתי
פורמאלי לרבות מנהלי מדורי נוער.

