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על סדר היום:
.1

הרמת כוסית לראש השנה.

.2

אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר  3ל - 2009 -שייקה בילו.

.3

הודעת התפטרות – חיה בוצר.

.4

בית ספר בטב"ע  -גב' מירה דה קלו  -יו"ר העמותה וגב' אירית קיפר  -מנהלת בית הספר.

.5

תוכנית אב לחינוך גן רוה – דיווח על מפגש עם תושבים חושבים חינוך בגן-רוה  -איתן פלדי.

.6

ביה"ס היסודי – אהובה פוקס

•

פתיחת שנה"ל תש"ע – דיווח ,עדכונים וסקירת תמונת המצב.

•

התקדמות הטמעת פרויקט "אופק חדש".

•

הטמעת תוכנית פעולה של העמותה "חינוך לחיים" בביה"ס.

•

שילוב ילדי בית ספר בטב"ע בתוך בית ספר גן רוה.
מחלקת חינוך – אורי נצר:

.7
•

פתיחת שנה"ל תש"ע  -דיווח ,עדכונים וסקירת תמונת המצב.

מהלך הדיון:
מוני אלימלך -ראש המועצה :ערך הרמת כוסית לקראת השנה החדשה וברך את כלל תושבי המועצה ,חברי ועדת החינוך,
חיילי צה"ל ועם ישראל בכלל.
שייקה בילו יו“ר ועדת החינוך :נאמרה ברכה מיוחדת לאיחולי שנה טובה ,בריאות ,בטחון ,שלום ויצירה לכל תושבי
המועצה וכן ברכה לחיילי צה"ל ובמיוחד לגלעד שליט מי ייתן ויחזור במהרה בריא ושלם.
שייקה בילו :אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר  3ל – 2009 -אושר.
שייקה בילו :התקבלה הודעת ההתפטרות של חיה בוצר .נקבעה ועדה לאיתור מועמד/ת להחליפה בועדת החינוך לאחר
החגים.
איתן פלדי :תוכנית אב לחינוך גן רוה – דיווח על מפגש עם קהילת המועצה  -איתן פלדי מציג את נתוני המפגש תושבים
חושבים חינוך בגן רוה ,מוצגת מצגת דיווח על ממצאים המפגש ביום שישי ה 11 -ספטמבר  2009וכן תוכנית המשך לפעילות
תכנון תוכנית האב לחינוך בגן רוה .למעט מספר משתפים יחסית נמוך הייתה נוכחות רצינית של בעלי עניין מאד רציניים.
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
הדברים שעלו יקבלו ביטוי בכל תשתית בה אנחנו מטפלים .מבחינת ההתקדמות אנחנו מתכוונים לקראת חנוכה להגיע לידי
גמר ועד אז יתבצעו מספר שלבי בינים.
מפגשים עומק עם הנהלות ברנר ,עינות וגן רוה .מפגש נוסף של הצוות עם ועדת החינוך ,מפגש עם חברי מליאת המועצה.
חלק מהדברים מתונים בסקר דמוגרפי .חלק אחר תלוי בהצטרפות של גורמים נוספים למסגרת .עד דצמבר אנחנו נתחבר
לנציגי מנהל הפיתוח של משרד החינוך .מעבר לנתונים הגולמיים יש לציין כי המפקחת על העל יסודי אהובה אילן ,כמעט
במפגיע אמרה תעשו לכם בית ספר לעצמכם .לפחות מבחינתו זה אומר כי יש לה סוג של גיבוי ממסדי מסויים.
שייקה בילו :הצגת מצגת "דיווח ממפגש תושבים חשובים חינוך בגן רוה" – מצגת המפגש הוצגה בפני חברי ועדת
החינוך ,נשאלו שאלות ונערך דיון קצר בנושא המפגש .נמסר כי נערך תחקיר לאירוע וממצאי המפגש יוצגו בפני ועדת
החינוך – ראו מצגת מצורפת לפרוטוקול זה.
אירית קיפר – מנהלת בית ספר לחינוך מיוחד ביה"ס בטב"ע :מציגות את בית הספר לטב"ע ביה"ס לחינוך מיוחד אשר
תלמידיו ישולבו במסגרת שבוע הלימודים הן בביה"ס גן רוה והן בכפר הנוער עיינות .ביה"ס קטן ומכיל כיום  30ילד בשכבות
א'-ח' .התחילה שנת לימודים חדשה עם מבנים חדשים ,ציוד וכיתות מאובזרות .יש כעת שלוש כיתות לימוד ,ארבע מורות
ושתי סיעות כולם עם רקע והתמקצעות בחינוך מיוחד .ביה"ס מיועד לתלמידים עם מוגבלויות שעיקרו שילוב חברתי ,כיתתי,
בין אישי בין התלמידים לתלמידי בית הספר היסודי בגן רוה .להכיר באופן אישי להבין את הצרכים והיכולות השונים .מטרת
העל היא להחזיר את הילדים לחברה הרגילה שבו שולבו ילדים בגילאי תיכון במקומות עבודה איכותיים )היי טק( .סובלים
מלקויות למידה תפיסתיות המעכבות את התלמידים מרכישת מיומנויות רגילות .לקויות חברתיות – היכולת ליצור מצבים
חברתיים ,כושר שיפוט לקוי רכישת מיומנויות קריאה וכתיבה .השילוב של התלמידים יעשה גם גן רוה ביסודי וגם בעיינות
במסגרת פעילויות כמו שעורי מוזיקה ,התעמלות אומנות ,גן ירק ,פינת חי וטיפול בבעלי חיים ,גידול צמחי מרפא .לילדי חינוך
מיוחד אין התהליכים מובנים לילדים ותוכניות הלימודים מותאמות לאוכלוסיות החינוך המיוחד .כל אחד מהילדים יקבל את
מיומנויות הלמידה וכישורי חיים כדי להביא אותם לתפקוד מקסימלי על פי יכולתו תוך כדי תיווך מתמיד של מלווים ומערכות
תמיכת למידה יום יומית.
עו"ד מירה דה קלו – מייסדת עמותת ביה"ס לטב"ע :הצגת מצגת "בית ספר בטב"ע .מצגת בית הספר הכוללת את חזון
ביה"ס ,מבנה ארגוני ,צוות הניהול ,אוכלוסיית התלמידים ,מטרות ,צורת אבחון וטיפול בלומדים ,תוכניות שיתוף הפעולה עם
גורמים בקהילה ומחוצה לה בפני חברי ועדת החינוך .במהלך הצגת המצגת נשאלו שאלות ע"י יוסי דוד וגלעד בכר בנושא מה
כולל בית הספר? איך וכיצד נערך שיתוף הפעולה עם ביה"ס גן רוה ועיינות .נערך דיון בנושא בית הספר ,כפיפות ,תקצוב,
מעמד עמותה ,ועדת קבלה לתלמידים ונמסרו הבהרות לכל הסוגיות – ראו מצגת מצורפת לפרוטוקול זה.
אלון גרנות :מציע כי הנהלת בית הספר היסודי תשלב את תוכנת משו"ב לניהול בשקיפות
שייקה בילו :מציע כי במפגש הבא יימסר מידע נרחב לגבי המערכת הממוחשבת ויוזמן נציג החברה להצגת הנושא בפני ועדת
החינוך.
אהובה פוקס :לאחר שאלמד את הנושא אחליט לגבי התוכנה.

רשם :שייקה בילו
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