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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר  3ל - 2111 -שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך – אושר פה אחד.
 .2ביה"ס יסודי  -אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי:
 נערך סיור מודרך לכל חברי ועדת החינוך בבנין החדש .הוצגו בפני חברי הועדה כיתות הלימוד החדשות,
מעבדת המחשבים ,לוח חכם במעבדת המדעים ,נתבים אלחוטיים וציוד התקשוב שנרכש .הועדה צפתה בגן
הלימודי חינוכי הנמצא בכניסה לכפר הנוער עיינות ואשר מומן ע"י המועצה .השימוש בגן הלימודי הינו משותף
לתלמידי כפר הנוער עיינות ולתלמידי ביה"ס ,כמו כן הוצג מגרש המשחקים הצמוד לבנין החדש שרוצף
לאחרונה ואשר מיועד לשמש כמגרש משחקים וכמקום ריכוז לפעילויות שונות לתלמידי ביה"ס.
 במסגרת העדכון חצי שנתי על הנעשה בביה"ס נמסרו ע"י אהובה תוצאות המיצ"ב החיצוני בעברית של כיתות
ב' ה' ו-ח' ,הציונים של תלמידנו הם מעל הממוצע בהשוואה לביה"ס אחרים בעלי מצב סוציו אקונומי זהה .כמו
כן הוצגו ציוני המיצ"ב החיצוני במתמטיקה ואנגלית של שכבות ה' ו-ח' וגם הם מעל לממוצע הארצי של ביה"ס
בעלי מצב סוציו אקונומי זהה.
 בנושא התקדמות תוכנית העבודה השנתית מסרה אהובה סקירה נרחבת על הנושאים הבאים :חלוקת תעודות
תתקיים בעוד יומיים ,זו הפעם הראשונה ללא גילה שחסרה לנו מאד .נערכו מבחנים דיאגנוסטיים לצורך בניית
מיפויים ,נערך חידון זהירות בדרכים לשכבות ז' ו -ח' בסיוע של המועצה האזורית והרשות לזהירות בדרכים.
נכחו בחידון כל תלמידי שכבות ז' ח' מביה"ס ,המחנכות ,ראש המועצה ,נציג הרשות לזהירות בדרכים ,מנהל
מחלקת החינוך ,יו"ר ועדת החינוך והורי המתמודדים שהגיעו לשלב הגמר .בסיום חולקו פרסים יקרי ערך
למקומות הראשון -אופני ספורט וציוד רכיבה בטיחותי לשני – ציוד רכיבה בטיחותי וכן לשלישי .האירוע היה
מרשים מאד ונתחיל לקיים מסורת של חידון זהירות בדרכים מידי שנה.
 המערכת עובדת לפי תוכנית מעברים וכמו בכל שנה גם השנה ישנה הכנה והכוונה לתיכון הן לברנר והן
לעיינות .התלמידים שבחרו ללכת לעיינות מאד מרוצים ,יש לציין כי ביה"ס עיינות פותח בפנינו את כל
המערכת והם משתפים פעולה באופן בלתי רגיל .במקביל נערכות פגישות עם הנהלת ברנר.
 התקדמות תוכנית הצטיידות בציוד להוראה מתוקשבת – תוכנית אופק של מט"ח הוכנסה השנה לביה"ס
ובאמצעותה לומדים התלמידים משכבות א' עד ו' .התוכנית היא מתוקשבת באופן מלא ולפי נתוני המערכת
מספר הכניסות למערכת הממוחשבת בחודש דצמבר  2378כניסות .נבדק ונמצא כי נכנסו  431תלמידים
במקצועות עברית ,מתמטיקה ,מדעים ,גיאוגרפיה ומולדת .מחודש פברואר תצטרף לצוות מדריכה מטעם המחוז
שתפקידה לתת תמיכה בנושא הטמעת התקשוב בצוות .נקבעו מורים מומחים אשר יובילו את נושא התקשוב
בביה"ס בהמשך השנים.
 צוות המורים בביה" ס פתח פורטל חינוכי לאחסנת מידע חינוכי בו מאחסנים המורים חומרי למידה שהוכנו על
ידם לטובת צוות המורים.
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הכנסת תוכנת משו"ב  -הוחלט כי הכנסת התוכנה אינה רלוונטיים כיום כיוון שמשרד החינוך מחייב כניסה
למערכת ה-מנב"ס-נט החל מהשנה הבאה כשהמערכת נותנת שירותים כמו במשו"ב.
נכון לעכשיו אין יו"ר הנהגה מוסדית ,הפעילות מול ההורים נעשית ברמת השכבות ויש המשכיות לפעולות
החברתיות שביה"ס כפי שהיה בשנים הקודמות.
נעשתה פניה לועדת שיפור פני ביה"ס ,כרגע תלמידי שכבת ו' לקחו כפרויקט לשפר אזור הכיתות שלהם,
שכבת ז' ערכו שוק איכרים ביום שישי שעבר בו נאספו  ₪ 8111מתוכם מחצית ייתרם לטובת שיקום יערות
הכרמל ומחצית לרווחת התלמידים .הוגשה בקשה לעיצוב סביבות למידה לראש המועצה ,מתארגנת תוכנית
פעולה בשיתוף המועצה ומדריכות מטעם המחוז .יש רצון להמשיך ברכש ציוד התקשוב ולשדרג כיתות רבות
ככל שניתן במחשב ,מקרן ,מסך.
נעשה סיור וניתן הסבר לחדרים החדשים שהוכנו אחרי המעבר לתוכנית "אופק חדש" .כל חדר נראה ככיתה
קטנה יש בו לוח לייזר לבן ,שולחנות וכיסאות והוא מיועד לקבוצות לימוד של עד חמישה תלמידים.
נעשה סיור וניתן הסבר לחללי העבודה החדשים שהותקנו עבור המורים בצמוד לחדר המורים .חלל העבודה
מתוכננים בשיטת ה ,Open Space -בכל עמדה עבודה קיים שולחן עבודה ,כסא ,מחשב עם חיבור לאינטרנט.
מוני אלימלך – ראש המועצה :מודה לאהובה על הסיור הנרחב ,מציין כי עלות המבנה והציוד שהותקן בו
למעלה מ ₪ 5,111,111 -ועוד יש מה להשקיע בעתיד .חלק מהציוד נרכש ע"ח המועצה ,חלק נרכש בעזרת
מפעל הפיס ,חלק נרכש מכספי הורים.
יוסי דוד :ציוני המיצ" ב אומנם גבוהים מעל הממוצע הארצי אך לדעתי יש לדאוג כי ימשיכו לעלות עם השנים,
גם אם לפעמים יש מחזורים עם קשיים מסוימים ,פה צריכה לבוא לידי ביטוי השתתפות המועצה בתמיכה
במתקשים.
שייקה בילו :לצורך זה הוקמו חדרי "האופק חדש" ,בהם לומדים בקבוצות קטנות ומקבלים תמיכה וחיזוק
במקצועות מסוימים.
אהובה פוקס :אני רוצה להודות לכם על הסיור וכמובן למוני על ההשקעה במבנה ובביה"ס בכלל .המבנה,
הכיתות ,הציוד והמגרש שלצידו הם תוספת ומהווים שדרוג לביה"ס .יש לי כוונה להמשיך ולרכוש עוד ציוד
עד שכל הכיתות שתכננו תהיינה מאובזרות במחשב קבוע+מקרן וחיבור לאינטרנט .הערכות הניידות שרכשנו
מעולות וכן התמיכה של החברה מרחובות .לאור הביקוש הרב לערכות הן תותקנה באופן קבוע בכיתות
מסוימות.
שייקה בילו :מודה לאהובה על הסיור ועל הצגת תמונת המצב החצי שנתית .יש לעשות ככל שניתן ולהמשיך
גם בשנים הבאות לעשות הכל כדי לשפר את ציוני המיצ"ב בכל המקצועות בהן נבחנים התלמידים.

 .3ביה"ס "בטב"ע" – ליאורה ברש ,מנהלת בית הספר:
 נערכה הכרות עם מנהלת בית הספר בטב"ע הגב' ליאורה בדש ,המנהלת החדשה של ביה"ס בטב"ע החל
מה 8-בנובמבר  .2111ביה"ס בטב"ע הוא ביה"ס מוכר ע"י משרד החינוך אך אינו רשמי והוקם ע"י
עמותת ההורים "בדרך אל" משמש תלמידים בעלי לקויות למידה מורכבות מאזור ראש העין ,פתח תקוה
ועד גדרה ובני עי"ש .ביה"ס נמצא בדרך בית עובד מערבה ,השנה כולל ביה"ס  45תלמידים המגיעים מידי
יום בהסעות מהישובים בהם הם גרים .מרב הלימודים הם בקבוצות דו גיליות .לומדים שישה ימים בשבוע
מהשעה  18:11עד  13:11ובימי שישי משעה  18:11עד  .12:11בחופשת הקיץ מופעלים הילדים עד ה-
 31ליולי.
 הוצגה תוכניות עבודה לשנת תשע"א מההיבטים הפדגוגיים ,המנהלתיים והסביבתיים .הוסברו הדגשים
שבתוכנית המבוססת על פיתוח מיומנויות תקשורת ,פיתוח מיומנויות חברתיות ,פיתוח תוכנית שילוב,
פיתוח מעורבות חברתית ופיתוח קשר ומיומנויות נוספות תוך כדי טיפול והתייחסות לסביבת התלמיד.
השנה מתקיים סל תרבות עשיר לתלמידים ,נבנתה תשתית של שילוב התלמידים בכיתות בתי ספר אחרים
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כמו ביסודי גן רוה וכפר הנוער עיינות .נקבעו נהלי עבודת הצוות ונקבעו נהלי תקשורת עם הורים ומדרג
הפניות מההורים ועד המנהלת.
 הוצגו שיתופי הפעולה המתקיימים השנה עם ביה"ס יסודי גן רוה ,עם כפר הנוער עיינות ועם עוד גופים
נוספים .השנה החלו בפעילויות משותפות עם מדריכי תנועת הצופים ,כאשר מידי יום שישי השני בכל
חודש הם באים לביה"ס ומפעילים את התלמידים .בכל חודש ההפעלה היא בנושא ייחודי אחר ותמיד
בקבוצות קטנות .התלמידים יוצרים מערכות יחסים מעולות עם חברי הצופים .במקביל נוצר קשר עם
קבוצת סטודנטים מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית מקמפוס רחובות אשר במהלכה
הסטודנטים חונכים תלמידים על בסיס פרטני .בנוסף לכל אלה יש הרבה מאד מתנדבים שהם תושבי
הקהילה שלוקחים חלק בנעשה בבית הספר .לאחרונה הוזמנו והגיעו הכיתות המשלבות מיסודי גן רוה
לביה"ס בטב"ע לצורך פעילות משותפת שנערכת בביה"ס בטב"ע במהל יום הלימודים.
 מנהלת ביה"ס בטב"ע הדגישה וציינה כי מאז שהגיעה לשערי ביה"ס היא נפגשה בפתיחות רבה כלפי
ביה"ס ותלמידיו ,הן מצד המועצה הן מצד בתי הספר המשלבים והן מכלל הקהילה .כמו כן היא חשה כי
יש תמיד נכונות לשיתוף פעולה בין ביה"ס לכפר הנוער עיינות ,ביה"ס יסודי גן רוה והמועצה האזורית.
 תיאום סיור של חברי ועדת החינוך בביה"ס  -נקבע מועד בו יערך סיור של כל חברי ועדת החינוך
בביה"ס בהקדם האפשרי – באחד מימי השישי הקרובים או בחג פורים  -באחריות שייקה בילו לתאם
ולפרסם מועד הסיור.
יוסי דוד :מי הם הילדים שבביה"ס? מאיפה הם באים? מי שולח אותם ולמה? האם המועצה ממנת את ביה"ס?
ליאורה בדש :הילדים הם ילדים מאובחנים שזקוקים למסגרת ייחודית כמו ביה"ס בטב"ע .הם מגיעים מכמה
רשויות אשר אין להן תמיד מענה מתאים לסוג כזה של ילדים עם צרכים ייחודיים .התלמידים נשלחים ע"י
הוריהם באישור הרשות בה הם גרים שאחראית על ההסעות והליווי הלוך ושוב לביה"ס וחזרה .המועצה אינה
מממנת את ביה"ס ,לביה"ס יש עמותה שמנהלת ודואגת למימונו ואחזקתו השוטפת.
שייקה בילו :מודה מברך את ליאורה על כניסתה החלקה לתפקיד ועל שהציגה את ביה"ס ,תוכנית הלימודים
והתפיסה החינוכית והערכית .מעתה ליאורה היא חברה בועדת החינוך של המועצה ותהיה שותפה מלאה לכל
הישיבות ,המפגשים והסיורים.
 .4תוכנית נוע-דע בסיס למדע  -התוכנית החווייתית להקניית מושגי יסוד במדע הוצגה ע"י ד"ר זוהר גורי יוצרת
התוכנית וע"י גב' אורלי פיישטר רכזת הפיתוח של התוכנית .התוכנית עובדת במסגרת קרן קרב כ 21 -שנה.
הרעיון שעומד מאחורי התוכנית הוא שככל שמקדימים לחשוף תלמידים צעירים למושגי ייסוד בתחומי המדע
ובכלל ,כך קל יותר אח"כ להתקדם בלימודים כי התשתית של משמעות המושגים כבר מוכרת ,ידועה ומוכנה
אצלם .התוכנית מתאימה בעיקר לחתך הגילאים שבין גן ילדים (גילאי חובה) ועד כיתה ד' .נוע דע נובע
מהמושג נוע – תנועה ו-דע מלדעת.
 .5מערכת החינוך גן רוה  -אורי נצר מנהל מחלקת החינוך:
 בנושא מועמדות מערכת החינוך של המועצה האזורית גן רוה לפרס חינוך יישובי  -נמסר ע"י מנהל
מחלקת החינוך כי משרד החינוך הגיש את ביה"ס היסודי למועמדות לפרס החינוך היישובי .התקבלו
הקריטריונים להערכה ,הוקמה ועדה לנושא המתכנסת מידי פרק זמן קרוב ואוספת חומר לקראת הצגתו,
נקבע רכז לפרויקט אשר באחריותו הכנת תיק הפורטפוליו.
 בנושא הקמת מרכז תמיכה בתלמידים מתקשים – מרכז התמיכה הוקם באמצעות חברת "אנקורי" –
שנבחרה לחברה שתפעיל את המרכז ,רשת אנקורי מפעילה את שעורי תגבור במקצועות הליבה .נשלח
פלייר לבתי התושבים המזמין תלמידים להירשם למרכז .התשלום הוא סמלי בלבד ,עלותו ,ההסעות,
האכסניה והתקורה הנלוות לפעילות מסובסדות ע"י המועצה .כל תחום נלמד מתואם עם צוות מורי בית
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הספר היסודי בגן רוה .במקביל עומד להיפתח קורס פסיכומטרי לתושבי המועצה ,גם הוא באמצעות רשת
אנקורי כאשר מחיר הקורס לתושבי המועצה הוא מחיר מסובסד.
 נמסר דיווח על סיור ילדי גני הילדים של המועצה בגן מדעי ביבנה .מטרת הביקור היא לקדם את נושא
הוראת המדעים לגיל הרך.
לסיכום הדיווח ,מנהל מחלקת חינוך ממליץ להכניס את תוכנית הנוע-דע לגני הילדים ולכיתות הנמוכות
בביה"ס במסגרת תוכנית לימודים נוספת וכל לרכוש ולהוסיף אביזרים ,דגמים ופוסטרים מתחום המדע
להגברת חשיפת התלמידים למושגים מתחומי המדע ככל ניתן.
גלעד בכר :אם אנחנו מדברים על תל"ן מה המשמעות? איך זה נכנס למערכת השעות? מי מממן את זה?
יוסי דוד :אני מציע שראש המועצה יממן זאת ממשאבי המועצה.
שייקה בילו :אני מציע כי המימון יעשה במשותף חלקו ע"י המועצה וחלקו ע"י ההורים מתוך כספי ההורים.
אורי נצר :בכל אפשרות שהיא ניתן לבצע במסגרת שעות ההוראה של מערכת החינוך.
מוני אלימלך  -ראש המועצה :אני אבחן את הנושא ואשקול באופן חיובי ככל שניתן ובמסגרת מגבלות התקציב
של המועצה.
 .6דיווח התקדמות בנושא משלחת נוער לספרד במסגרת "שורשים ושבילים בספרד היהודית"  -שייקה בילו –
הוצג המצב בו אנו נמצאים כיום בו מספר הנרשמים ליציאה בחופשת הפסח הייתה קטנה מידי משתי סיבות
עיקריות:
 .1תלמידי שכבות י' יא' ויב' מקיימים מרתונים לקראת בגרות בשבוע לפני החג.
 .2תלמידים חברי תנועות הנוער הצופים ובני המושבים יוצאים בשבוע זה למחנה.
הוחלט כי המשלחת תצא בחופשת הקיץ בחלק השנה של החופשה במהלך חודש אוגוסט .2111

בכבוד רב,
שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
מועצה אזורית גן רוה
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