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 נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה חסרים מקרב חברי הועדה משתתפים מקרב חברי הועדה

 ראש מינהל חינוך -דרור ללוש ברק -רמי אלהרר  מועצהראש ה –דני עטר 
 גזבר –ואד זועבי 'ג כפר יחזקאל –יצחק שדה חן  מוקיבלה –עיד סלים 
 יועץ משפטי –ד אילן מירון "עו גן נר –אליהו ארבל  עין חרוד איחוד –צביקי נור 

 מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן דבורה –ארמנד עמוס  עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי 
  אדירים –יהודה עמר  נעורה –חאלד חלדי 

  אביטל –שאול מיכאל  בית אלפא –שמחה צלניקר 

  טייבה –פודי עבדל לאטיף  

  מלאה –מנשה אזרד  
  רמת צבי –שניר פרידמן  

 
 :  סיכום

 
 החלטת הוועדה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

פרוטוקול אישור  .1
מיום  1/10קודם  
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 6 –בעד  
 אין  –נגד 

 אין –נמנע 
ועדת הנהלה וכספים :  החלטה

מאשרת פרוטוקול קודם 
 .30.6.10מיום  1/10מישיבתה 

הצגת יעדי מערכת  .2
 .החינוך בגלבוע

 : דגשי ראש המועצה

שיחול  זהו פרויקט חברתי ביסודו –" שפת המצוינות"פרויקט  .1
. התלמיד ועד לרמת הקהילה/מרמת הפרט במעגלים מתרחבים

במטרה לעבור את , שיפור ההישגים בארבעת מקצועות הליבה
יביא לידי ביטוי את , הממוצע הארצי במקצועות אלה

על האמנה . הסולידריות החברתית שתחתם באמנה חברתית
כ "אח, החברתית יחתמו הילדים והמורים מול המנהלים

ת התלמידים יחתמו מול ראש המנהלים עם ועדי ההורים ומועצו
כל יום לימודים יפתח בדיון בכיתות על התרומה . המועצה

תהליך זה יצור תחרות על מידת . האישית לאמנה החברתית
התרומה האישית ויגביר את החניכה והסולידריות בקרב 

הערכה והפקת , בפרויקט יקבעו צמתי מדידה. התלמידים
את הפרויקט והמועצה  מכון ברנקו וייס נבחר להוביל. לקחים

תידרש למעטפת ולכינוס המשאבים הרבים שיידרשו 
אך , התכנית כרוכה בהפניית משאבים רבים. לאוריינטציה זו

הצלחתה תיצור תקדים של תרגום פעולה חברתית להצלחה 
 .ס התיכוניים"זהו פרויקט צומח שיוחל בכל בתיה. לימודית
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