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הנדון:פרוטוקולישיבתועדתחינוךמס'1ל-2010
נוכחים: מוניאלימלך -ראשהמועצה , אהובהפוקס -מנהלתביה "ס, אורינצר -מנהלמחלקתחינוך , שייקה בילו-יו"רועדת
החינוך,יוסידוד,גלעדבכר,אמירחן,אלוןגרנות-יו"רהנהגהמוסדיתביה"סיסודי.
נעדרו: איריתקיפר -מנהלתביה "סבטב "ע, מיכאלגוטליב -מנהלמחלקתתרבות , נוערוספורט ניריתלוי - רכזתנוער , אורן
גרייבר-יו"רהנהגהמוסדיתביה"סבטב"ע.
על סדר היום:
 .1אישורפרוטוקולועדתחינוךמספר5ל-2009-שייקהבילו.
 .2פרויקטתוכניתאבלחינוךבגןרוה-דיווחאיתןפלדי–חברתתובנות.
 .3דיוןבממצאים , במסקנותובהמלצותשלחברתתובנותוקביעתהמשךהפעילותבנושאכוללמועדלמפגש

"הורים

חושבים חינוך בגן רוה ."II -
 .4סקירהעלסיכוםפעילותועדתחינוך2009–שייקהבילו.
 .5מטרותויעדיםועדתחינוך2010–שייקהבילו.
 .6מעברשכבותז'ו-ח'למבנההחדשלחט"ב-ראשהמועצהמרשלמהאלימלך.
 .7ביה"סהיסודי–אהובהפוקס–דיווחחצישנתיעלהנעשהבביתהספרהיסודי.
 .8מחלקתתרבותנוערוספורט–מיכאלגוטליב–דיווחחצישנתיעלפעילותתרבות,נוערוספורטבמועצה.
 .9מחלקתחינוך–אורינצר–דיווחחצישנתיעלתוכניות,פרויקטיםופעילויותחינוכיותמהגניםועדהתיכון.
מהלך הדיון:
 .1אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר  5ל- 2009 -שייקהבילו.
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד.
 .2סקירה על סיכום פעילות ועדת חינוך 2009-שייקהבילו:הסיכוםשלפעילותועדתהחינוךבשנת2009–ראו נספח
מספר .1
 .3פרויקט תוכנית אב לחינוך בגן רוה  -דיווח איתן פלדי - חברתתובנות . איתןפלדימציגמצגתהמפרטתאתממצאי
עבודתפרויקטתוכניתהאבלחינוךבגןרוה.מקדיםלמצגתומתאראתתהליךאיסוףהמידע,שיתוףהפעולהעםכלבעלי
התפקיד, תודהלשייקהלאורילאהובהלנועםולעמיעלכלהחומרשנמסרלובע"פובכתב.איתןמסרכימערכתהחינוך
שלנובמועצה היאמערכתחינוך טובהבעלתפוטנציאלרחבמאד , אךכמובכלמערכת , טובהככלשתהיה , ישוצריך
לנצלאתהפוטנציאלהןהאנושיוהןהפיזילשדרגולשפרהקייםכדילטובתכללתושביהקהילה.
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ראשי הפרקים של המצגת:


פירוטתהליךאיסוףהמידעמכלמקורותהמידעהאפשרייםלגביהנעשהבמערכתהחינוךשלהמועצה.



תאורסדנתהתושביםשהתקיימהב-11לספטמבר,2009סדנהאשרממנהנאספונתונים,ערכים,רעיונותותפיסותשל
התושביםבנושאיםקריטייםבהםמטפלתמערכתהחינוךשלהמועצה.



התקיימוראיונותעומקעםבעליתפקידיםבכלהמוסדותשלהמועצהוגםאלהשמחוצהלה.



הצענוואנחנוממליציםעלשתיחלופותעיקריותלביצוע.



מסקנותעיקריות:יששניקוויםמובילים-הצורךברצףחינוכילימודימתמשךשלאתמידנמצאמהפעוטוניםועדהתיכון.
ישליצורחיבוריםטוביםיותרברצףהחינוכיהמתמשך.



ישלשדרגאת מערךהגניםע"יפתיחתאשכולגנים  וטיפוחרמהאקדמית נאותהומתקדמת. כלכיתתגןמתפקדתבאופן
עצמאיתוךקבלתתמיכהרבה מהמועצה והשקעה כלכליתרבהאךלאתמידזהניכרבשטח  מבחינהאקדמית, לימודית,
ערכיתוכדומה.



ישלשדרגאתחטיבתהלימודיםהיסודיתולעשותככולשניתןכדילחברביןהמערכתהקדםיסודיתליסודיתומהאחרונה
העליסודיתלשארהמערכות:העלתיכונית,החינוךהבלתיפורמאליועוד...



ניתןלצייןכילמרותכלהרצוןהטובשלכלהמשתתפיםבמערכתהחינוךבעליהתפקידוהמתנדביםלאצלחהדרכנובכל
הקשורלקבלת משוב ענייני, מקצועיובזמןהנדרשמתיכוןברנר . מענייןכיהתופעהממשיכהכברכמהשנים למרות
שנתונים המבוקשיםעלתלמידיםהנרשמיםלברנר מועברים מהיסודי אךהתהליךהואחדכיווני לתיכון בלבד ללא
משוב.



תופעהקשה ומטרידהנוספת שרקהתגברהבחמשהשניםהאחרונותושישלתתעליהאתהדעת ,היאהאחוזהגבוהמאד,
לעיתיםאף למעלהמ - 30% שלבוגריביה "ס היסודישאינםבוחריםללמודבתיכוןברנר . התלמידיםמוצאיםדרכם
בסופושליום בתיכוןעיינות , קציר, על"הועודמספרתיכונייםבאזור . לצערנו זוהיהצבעהברגליים  שלהתלמידים .
לאחרבדיקתפרמטריםמקובליםואופרטוריםאקדמייםואחריםנמצאכיתיכוןברנרהואביה"סטובאךקיימתבעיהשל
חוסרתיאוםבינולביןביה"סהיסודיוניכרתמידהדיגבוההשלסטגנציה.



נמצאכיקיימתפעילותתנועותנוערוחוגיםאולםישלשיםדגשעל שילוב מוגברומתמידשל תנועותהנוערוהחינוך
הבלתיפורמאליוהפורמאליגםיחד.תהליכיםשיביאוליתרשיתופיותולכידותבקהילה.



נמצאכיקיימםקשרים , עלבסיסיוםיומיכמעט , ביןנציגותההורים , הנהלתב יה"סהיסודיומחלקתהחינוךוועדת
החינוך. מומלץכי ישל עשותמעשהכדילהביא לשיפורהתקשורתבמשולשביה "ס-מועצה-הורים. נמצאהמעורבות
גבוההשלמספרתושביםרב , הןהוריםוהןמתנדביםאחריםמהקהילה , בנעשהבמערכתהחינוךכולליוזמותוכוונות
טובותשבאיםלידיביטויאךדורשיםשדרוגגםהם.



ניסחנוקווייסודפדגוגיים , ארגונייםוקהילתיים . ניתןהסברעלההיבטהלימודי

, ההיבטהערכי -חברתיוההיבט

המערכתי.ישלהרחיבבחירה,העשרה,נגישותלתקשוב,צוותילימוד,חקרותרבותדיגיטליתמורחבת.


גיבשנואתמערךהיחסיםהחיונישליחסימערכתהחינוךעםההורים.
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כמובןשלאהתעלמנומרשימתהאילוציםהקיימיםכגוןאילוץחברתי,כלכלי,גורמיפיקוחואילוציםמוסדיים.



ציינואתרשימתההזדמנויותוהאתגריםהקיימיםכגון:מתחםפיזיבעלפוטנציאלאדיר,מתקניכפרהנוערעיינות,גופים
שותפיםחיצונייםלמועצה,ביה"סתיכוןכמגנטלאוכלוסיהאיכותיתמהסביבה.

המלצות לחלופות עיקריות הנובעות מתוכנית האב לחינוך:
א .חלופה א '–  שדרוגהמצבהקיים , בעקבותממצאיםשלתשתיתטובהובעלתפוטנציאלחיובי  בחינוךהקדםיסודי,
יסודיבמועצהותמיכהבשדרוגהתיכון.
ב .חלופה ב'–הבנייתקמפוסחינוכירבגילאיורבתחומימהפעוטוןועדתיכוןמקומיבשטחהמועצההאזורית.
הערה:תקצירהמנהליםשלתוכניתהאבלחינוך-ראו נספח מספר .2
 .4נערך דיון קצר בממצאים, במסקנות, בחלופות ובהמלצותשלחברתתובנות . נשאלושאלותע "יחבריהועדה , התקבלו
תשובות:
יוסי דוד  - המצגתמציעהדברחלומי , אנירוצהלומרכי מכובעשלמקבליהחלטותאנימציעכיתעגןאתהמצגת
במספריםובנתוניםמהשטח,סכומיהשקעה.נקודתהתורפההיאמהיסודילתיכוןהאחריותשלמיהיאעלהקשר?
איתן פלדי –האחריותהיאשלכלהצדדיםגםהצדהנותןוגםהצדהמקבל.
אלון גרנות –האםנדרשתתוספתתקציבכברבשנת?2010
איתן פלדי –לא,לעניותדעתילאיהיהצורךבתקציבנוסףלצורךהתחלתהמימושכברבשנת.2010
מוני אלימלך  ,ראש המועצה –  אנירוצהלהודותבשםהמועצהלאיתןפלדיולחברתתובנותעלעבודתםהרצינית

.

מעיוןבחוברתניתןלראותכיאיןספקשנעשתהעבודהמעמיקה,רציניתומקצועיתביותר.
שייקה בילו – אנימציעכיניקחאתכלהחומרשהתקבל , אתםכמובןמוזמניםלקרואאתכלהחוברתשלתוכניתהאב
ונקייםדיוןמעמיקבהמשךהתהליך,בקביעתהשותפיםלוובחלופותהמוצעות,בפגישתועדתהחינוךהבאה.
החלטות:
א .חבריוועדתהחינוךיקב לועדסוףהשבועהןאתהמצגתוהןתקצירמנהליםשלהפרויקט

, ילמדואתהחומר

ובישיבההבאהיתקייםדיוןבחלופותהמומלצותובדרכיהמימוששלהןעלפיהבסיסשלחברתתובנות.
ב .חבריפורום"הורים חושבים חינוך בגן רוה "II -יקבלוגםהםהןאתהמצגתוהןתקצירמנהליםשלהפרויקט.
ג.

ייקבעמועדלקיוםמפגש"הורים חושבים חינוך בגן רוה "II -יחדעםועדתהחינוךבמהלךחודשיםפברואר/מרץ
.2010

ד .תגובשחלופהנבחרתמומלצתע "יחבריועדתהחינוך , הנהלתביתהספרהיסודי , הוריםחושביםחינוךבגןרוה
והמנהיגותהמוסדית.
ה .המלצתכלהפורוםהנ"לתועברלראשהמועצהולחבריהמליאהכולהלהתייחסותדיוןוהחלטה.
ו.

לאחרהחלטתהמליאה , יתבצעתכנוןואח "כמימוששלהחלופההנבחרתעלפיההמלצותשלחברתתובנותכפי
שמופיעבשקףהלפניאחרותשבמצגתהמצורפתובהתאםלהשגותנציגיהציבור.
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 .5ביה"סהיסודי–אהובהפוקס–דיווחחצישנתיעלהנעשהבביתהספרהיסודי:


הוצגהכניסתוהטמעתפרויקט"אופק חדש"בביתהספר.



הוצגהוהוסברהרשימתהקדימויותשלביה"סלשנתתש"ע,עלפיהקדימויותמקימיםאתתוכניתהעבודההשנתית.



הוצגהתוספתשעותש קיבל ביה"ס, 30 שעות, ממשרדהחינוךלהשתלמותמוסדית  בגיןהכניסהל "אופק חדש".
אהובהמסרהכיראשהמועצההוסיףעוד10,000₪להרחבתההשתלמות.



ניתנהסקירהעלהטמעת תוכניתעמותת "חינוך לחיים " בעלותשל 30,000 ,₪ הממומנתבמלואהע "יהמועצה ,
לביה"סוה כוללתהשתלמויותשלהמורים  ופעילויותמקיפותשלהוריםותלמידים . בשלבהבאהתוכניתתתפרס
להנהגתההוריםובנוסףהיאגםתשיקלמועצתהתלמידים.



ניתןתיאורמפורטשלפעילויותצוותיהפעולהבתוךביה"ס.הגדרותבעליתפקידיםפדגוגייםוצוותירוחב.



הוצגהתחוםהפדגוגי,התחוםהחברתיושילובילדיביה"סבטב"ע.



הוצגוהפעילויותהמשותפותעםההוריםשנעשוהשנהוהמתוכננותבהמשךהשנה.



הוצגוהפעילויותהקהילתיות–נטיעותט"ובשבטבמושבגאליה,טיולביתספרי,יוםרבידע,נבדקתהתנעהמחדש
שלהפעילותהסביבתיתחינוכיתאקולוגיתבגבעתחומרה.



הוצגהבפירוטפעילותשנתבנימצווהלתש"ע.הוסברכיתוכניתהפעילותעודכנהכתוצאהמלקחיהעבר.



הוצגכישכבתז'מקבלת2ש"שתגבורבמתמטיקההשנה.התגבורהגיעממשרדהחינוך,לאחרבקשהמפורשתשל
ראשהמועצה,מוניאלימלךממנהלתהמחוזד"רסולינתן.שכבותז'ח'לומדיםבהקבצותוזהמשיגאתהמטרות.



הוצגההפעילותשלשכבתח'המסיימתהשנהאתביה"ס.אירועהסיוםמתוכנןכאירועקהילתיכפישסוכם.



הוצגהההצטיידותהביתספרית  שאושרהע "יהנהלתביה "ס, הנהגתההוריםוועדתהחינוך . סוכםכימפרטים
טכנייםבנושאמחשביםניידים ולוחמודעותאלקטרוני–  באחריות שייקה בילו, מפרטיםטכנייםוהצעותמחיר
ללוחותחכמים–באחריותאורי נצר. לאחרקבלתהמפרטיםיתקבלוהצעותמחירואח"כתתבצעהרכישה.רכישת
והתקנתהציודתעשהע"יובאחריותהמועצה.

שייקה בילו  -מצגתדיווחחצישנתישלביה"סתשלחלכלחבריהועדה.
גלעד בכר–מהקורהעםפתיחתתשע"א?הכוונהכמובןלשכבתא'?מהקרוהעםשכבהב'בתשע"א?
אהובה פוקס–מסרהתשובהלגביפיצוליקבוצותהלימוד.ישצפיכישכבתב'בתשע"אתכלולשלושכיתותתקניות.
מוני אלימלך  ,ראש המועצה –  מוסרשהוא שבערצוןמאדמכלנושאהגבייה תשלומיהוריםשכבתא ' בשנה"לתש "ע,
להבדילמהשניםהקודמותבהןנערךמרדףאחריתשלומיהוריםהןע"ינציגותההוריםוהןע"יהמועצה.
שייקה בילו –  ראשהמועצהוכלחבריועדתהחינוךשולחיםברכתהחלמהמהירה , בריאותטובהוחזרהלפעילותמבורכת
לגילהבןארויהמזכירתביה"ס.
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 .6מעבר שכבות ז ' ו-ח' למבנה החדש לחט "ב -ראשהמועצהמרשלמהאלימלך –כסאות,שולחנותוציודנוסףמגיעים
בימיםאלה ומותקניםבמבנההחדש לרווחתהתלמידים. ישנההכנהלמערכתתקשורתגםבחדריהמעבדותוגםבכיתות .
במבנהתוקםמעבדתמחשביםאחתויתכןכיתועברגםהמעבדהשבבניןהספרייה . בנוסףתוקםמעבדתמדעים . לקראת
מועדחנוכתהמבנההחדשמתאמיםיומניםביןבעליתפקידיםבכיריםלמציאתמועדחגיגילפתיחתחגיגיתשלהמבנה.
 .7מטרות ויעדים ועדת חינוך

2010–  שייקהבילו  - בגיןקוצרהזמן ההצעהלרשימתמטרותויעדיםל - 2010

להתייחסותמועברתלדיוןלישיבההבאה.כלחבריהועדהיקבלואתהמסמך,מתבקשיםלעייןבוולהציעהצעותלקראת
הישיבההבאה–ראו נספח מספר .3
 .8מחלקת חינוך – אורי נצר– דיווחחצישנתיעלתוכניות , פרויקטיםופעילויותחינוכיותמהגניםועדהתיכון. התבקשנו
לבדוקנושאהקמהשלמוקדתמיכהיישובילתלמידיםלמתןשעוריתגבור :מג"ל – מרכז גשר להישגים.המרכזיכלול
תגבורבמקצועותהליבהומרתו ניםלקראתבגרויות . הנושאהבאהואהצעהלתקשורתמקרבתבקהילה . גםעלפי
תוכניתהאבוגםלפימהשנראהבשטחכנראהישלנוסוגשלבעיה

בתקשורת ביןכללהמעורביםבתהליכיהחינוך

במועצהולכןכדאיכינלךלתוכנית מבוא לתקשורת מקרבת "הגשר לדיאלוג"הכוללת8מפגשיםובסה"כ32שעות-
הדיווחהמפורטמצורףלפרוטוקול–ראו נספח מספר .4
 .9מחלקת תרבות נוער וספורט –  מיכאלגוטליב–  דיווחחצישנתיעלפעילותתרבות , נוערוספורטבמוע צה.–  נמסר
דיווחבכתבע"ינירית-הדיווחהמפורטמצורףלפרוטוקול–ראו נספח מספר .5

בכבודרב,

שייקה בילו
יור ועדת החינוך
"
מועצה אזורית גן רוה
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
נספח מספר 1
ועדת חינוך – מימוש מטרות ויעדים – סיכום פעילות שנת 2009
 .1תאור פעילות ועדת החינוך 2009
ועדת החינוך הייתהוהינהצומת מרכזיתשלאתגרים ,אפשרויותומתןמענהלצרכיםחינוכיים,תרבותיים,ערכייםוחברתיים.
היאנועדהלשמשגוףהמגבשאתהתפיסההחינוכיתהיישוביתשלהמועצההאזורית . תפקידהועדההואלהמליץבפניראש
המועצהודרכולמליאתהמועצהעלהגדלת העניין הציבורי בנושאי החינוך ,שיפורמערכתהחינוך , שדרוגמתקניםוסביבות
הוראהלמידה . דווקא משום שהחינוך בארץ, במיוחדהשנה  ,עומד בסימן של תמורות ושינויים ניסוחברי הועדההפעילים ,
להשפיע על עתיד החינוך במועצההאזורית  ,ולהציעגישות וכלים חדשיםלשפרלשדרגולעשותככלשניתןכדילקדםאת
המערכתהחינוכיתמהפעוטוןועדהתיכון.

ההשתתפותהפעילהשלועדתחינוך , היקףהפעילותשלהועדהוהמעורבותשלכלחבריהבנעשהבמערכתהחינוךשל
המועצהונכונותםלהרחיבדעתםבתחומיהחינוך, הטכנולוגיהובמקבילהשתתפותםבסיוריםלימודייםהיוואתגר גדול ומקום
לגאווהכמוגםמבחן מנהיגות וגילוי היכולת לבצעולממש כוונות והבטחות לתועלת הכלל.

כיו"רהועדהאנירוצהלברךאתחברי ועדת חינוך,עלכיפעלתםיחדעזרתםותמכתםבמגמהליזום ולקדם נושאים הקרובים
לליבנו, ובעיקרהצגתםרצוןכןלקידוםושיפורמערכתהחינוךכדילאפשרללומדיםצמיחהאישית , באמצעותחוויתלמידה
איכותית,מקצועית,חדשניתוערכית.

 .2מטרות ויעדים – סטטוס התקדמות
בישיבתההראשונהבתחילתשנת 2009 אישרההועדהרשימתמטרותויעדיםמומלצתלביצועבשנת .2009 מצאתילנכון ,
לאחרשנהשלפעילותענפה,להציגתמונתמצבעדכניתלגביכלמטרהויעדשהצבנובפנינו:



ביצועמעקבובקרהאחריבנייתמבנהחדשבביה"סהיסודי,איבזורוואכלוסו,במקבילשיפור המבניםהקיימים והשלמת
ציוד ומתקנים בכלמוסדות החינוך ,ההשכלה והתרבותשלהמועצה – חברי הועדה עקבו במהלך כל השנה על
התקדמות בניית המבנה החדש  .עדכונים התקבלו מראש המועצה על כל שלב בהתקד

מות התהליך  .בנוסף

לעדכונים נחשפו חברי הועדה לעלויות המבנה  ,לתהליך הבניה ,לבעיות הגמר ,לבדיקות ולשינויים שנעשו לאורך
תהליך ההקמה  .בישיבתה האחרונה קבעה הועדה  ,לאור המלצת ראש המועצה כי אכלוס המבנה יתחיל מיד אחרי
ט"ו בשבט תש"ע.



הכנסתציודתמיכהמתקדםשלשיטות  הוראהמתוקשבותכמומחשבים , מסכימידע, שימושבפורטלחינוכי , טלוויזיות
ועודציודתקשורתאחרמהגניםועדהיסודי.כמוכןיוכנסובבנייןהחדשלוחותחכמיםבחדרימעבדותותקשובמלאשל
המבנה–  לאחר דיונים ממושכים  ,אישור ההנהגה המוסדית והנהלת בית הספר הוחלט על רכש הצ יוד המתקדם
הנדרש לפי רשימה מוסכמת  .בבנין החדש מוקמות בימים אלה שתי מעבדות  :מחשבים ,מדעים .במקביל יותקנו
כיתות חכמות עם לוח ממוחשב ומחשב.



הכנסתפרוייקטחינוכירבשנתילתפעולמלאבביה "סיסודיתוךכדישדרוגושיפורמערכותההוראהבביה "סכולל
כ"א, ציודומכשור–  נושא הפרויקט החינוכי הרב שנתי משולב בתוכנית האב לחינוך של חברת
אושרה לביצוע התוכנית ובימים אלה שוקדת על הכנת הטיוטה הראשונית להתייחסות

"תובנות" אשר

 .בימים אלה מסתיימת
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כתיבת הטיוטה להתייחסות אשר תוגש לראש המועצה בשבוע הבא

 .דיון ראשון בהמלצות התוכנית יתקיים

בועדת החינוך מספר  1ל 2010-ב 3 -לפברואר .לאחר הדיון יתקיים ערב מפגש עם "הורים חושבים חינוך בגן
רוה" במהלכו יוצגו עיקרי התוכנית להתייחסות הציבור  .לאחר קבלת התייחסות הציבור תעבור הטיוטה עדכון .
לאחר התיקונים תעבור התוכנית דיון ואישור לאחר שינויים בועדת חינוך מספר  2ל 2010-ומשם לדיון במליאת
המועצה.



טיפול בסוגיות מהותיות של החינוך ,כגון:פתיחתהקבצותלימוד ,תוכניתלימודיםנוספת,מתןשעוריהעשרהותגבורים,
אינטגרציהחברתית,יוםלימודים ארוך,טיפולבאלימות בית-ספרית ,זיהויוטיפולילדים בסיכון ,הפרטת פעולות חינוך
תרבותוספורט , קיום ועדות השמה וערר -

נפתחה קבוצת לימוד שלישית לשכבת א ' בה שובצו ללמד מורה

וסייעת ,נפתחה קבוצת לימוד שלישית בשכבה ד ' .ניתן תגבור שעות לימוד שבועיות לשכבת ג ' .השנה ניתנות
תוכניות לימוד נוספות למצטיינים  ,ניתנות שעות לדוברי אנגלית  ,ניתנת תמיכ ה במתקשים באנגלית ומתמטיקה .
מתגבשת יוזמה  ,יחד עם ההנהגה המוסדית  ,להעלות לדיון מעבר ליום לימודים ארוך בשילוב עם מעבר לחמישה
ימי לימוד בשבוע  .הוכנסה לפעילות  ,על פי בקשת מנהל בית הספר  ,עמותת "חינוך לחיים " במימון המועצה
שתפקידה לתת מענה לבעיות חינוכיות במערך ה לימודי .התוכנית מטפלת במניעת אלימות  ,הגדרת והגברת סמכות
המורה ,הגדרת סמכות הורית וטיפול בכל הקשור בחינוך לחיים.



הקטנהשלמספרהתלמידיםבכיתותהלימודבשאיפהלהגיעלממוצעשל 25 עד 28 תלמידיםבכיתה– השנה נעשה
טיפול נקודתי בשכבת א ' ובשכבה ד ' .במקביל ניתן מענ ה ללימוד ותמיכה בקבוצת קטנות של תלמידים במסגרת
פרויקט אופק חדש של משרד החינוך המופעל בביה "ס תחילת השנה  .הנושא נבדק ומטופל וקיימות גם המלצות
בהן נדון במסגרת תוכנית האב לחינוך.



הכנסתפרויקט "אופק למדע וטכנולוגיה " שלמט"ח - הרחבתהשימושבמחשביםניידיםכחלקמ תהליךהוראהלמידה
עדכניורישותבאינטרנטאלחוטישלכלקמפוסהחינוךוהמנהלהשלהמועצה . – הפרויקט לא נמצא מתאים למימוש
ושילוב ע "י הנהלת ביה "ס אך במקביל אושרה רכישת

 5מחשבים ניידים בשלב זה וחמישה מקרני חד קרן

לכיתות לימוד  .במקביל מותקן אינטרנט אלחוטי בבביה "ס .בנוסף יתוקנו לוחות חכמים בבניין החדש ותוגבר
הפעילות הלימודית המתוקשבת בביה"ס.



דחיפהשלכלמערכתהחינוךלמימושהחזוןהחינוכיהרבשנתי – נעשה במסגרת תוכנית האב לחינוך הרב שנתית ,
שיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר  ,ראש המועצה  ,מחלקת החינוך וועדת החינוך  .נמשיך ב פעילות בשנה הבאה
( )2010עד שתוכנית תל"ן תשולב במסגרת הלימודים בביה"ס.



הסדרת השתתפות ההורים בהוצאות החינוך ,תוך התחשבות בצרכים וביכולתשל מגזרי האוכלוסייה השונים-

באה

לידי ביטוי בתשלומי הורים בנושא לימוד בקבוצות קטנות  ,מימוש הנחיות ועדת הנחות ושיתוף פעולה בין ראש
המועצה ,מנהל מחלקת חינוך ,ועדת חינוך וההנהגה המוסדית.



איסוף נתונים, ביצועבדיקהמקצועית , וגיבוש תוכניות לפיתוח עתידי של מערכת החינוךהעליסודיבמועצה  ,כמענה
לצרכים ולמגמות עתידיות, בגיןחוסרשביעותרצוןמהקיים , בעקבותשינוים דמוגרפיובעיקרבגללה צורךבשיפור
המערכותהקיימות.ביצועהבדיקה,ע"יחברת "תובנות" ,מיועדלמציאתפתרוןלביתספרתיכוןעתידילמועצה ,בתחום
המועצה/בתחוםמועצהאחרת /בשילובעםמועצהשכנה /פתיחתחטיבהבינייםמקומית /תיכוןצומח . הגדרתהפרופיל
החינוכישלהבוגרהרצויכלזאתבמסגרתהבטחת היצע מגוון, במועצההאזורית או בשיתוף עם ישובים סמוכים ,של
מסגרות חינוךותרבות , שיהלמו את הצרכים וההעדפות השונות של התושבים בעליגוונים חינוכייםשונים: אומנויות,
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מדעים ,מוסיקהוספורטאשריביאואתהלומדיםלהיותבוגריםעדכניים .–  מבוצע בחצי השנה האחרונה באמ צעות
חברת תובנות שאספה נתונים מבעלי תפקיד במועצה  ,מהנהלות בתי הספר  ,היסודי והתיכון בהם לומדים ילדנו
ומגופים שונים נוספים .תושבי המועצה הוסיפו מידע במסגרת מפגש "תושבים חושבים חינוך ."I



עזרהותמיכהבאיתור פתרונות מתאימים לאוכלוסיות חריגות ),חלשות וחזקות( מפגרים ,נכים, מחוננים ,בעלי קשיי
למידה – ראש המועצה מנהל מחלקת חינוך וועדת החינוך תמכו  ,תומכים ויתמכו ככל שניתן בבית ספר בטב "ע –
בית ספר לחינוך מיוחד שהוקם במועצה ע "י בני ומירה דה קלו מנטעים  .בית הספר נותן מענה לכל הצרכים של
ילדים שאובחנו כבעלי לקויות למידה ברמה מסוימת . תלמידי בית ספר בטב "ע משולבים מתחילת שנה "ל תש "ע
בפעילויות חברתיות ,אמנותיות ואחרות בבית הספר היסודי בתמיכת צוות המורים  ,ההנהלה וכלל תלמידי ביה "ס.
בביה" ס היסודי ניתנת תמיכה ייחודית רבת משמעות לתלמידים בעלי לקוייות למידה כמו תמיכה ייחודית
לתלמידים מצטיינים.



תמיכהודחיפהלהכנסתביתהספרהיסודיהאזורילרפורמת "אופק חדש" בשאיפהלאוטונומיהניהוליתשלביה "ס– 
בעזרת התערבות  ,תמיכת ועידוד ראש המועצה  ,מנהל מחלקת החינוך וועדת החינוך שובץ ביה "ס היסודי שלנו
בפרויקט "אופק חדש" של משרד החינוך והסתדרות המורים מ 1 -לספטמבר  .2009מערכת השעות עברה שינוים
כך שתתאים לדרישות "אופק חדש " ,מספר רב של קבוצות לימוד קטנות מופעלות במקביל ללימודים בכיתות
במהלך יום הלימודים ,חללי לימוד ייחודיים יוקמו מיד עם המעבר של שכבות ז' ו-ח' לבנין החדש.



ייזום,תמיכהועידוד פעילות התנדבותית בקהילהשלצעיריםובוגריםגםיחדתוךכדיתמיכהביוזמות של מפעלי חינוך
ותרבות אזוריים ובין-רשותיים – ראש המועצה יחד עם מנהל מחלקת החינוך וועדת החינוך מקדמים עידוד
פרויקטים חינוכיים ,התנדבותיים בתחומי המועצה ומחוצה לה.



איתור וגיוס גורמים שונים בקהילה ומחוצה לה ,שיסייעו  ערכית, טכנולוגית, מקצועיתויממנו מפעלי חינוך, (השכלה
ותרבות( תעשייה ,קרנות פרטיות ,עמותות – ראש המועצה עושה ככל שניתן לאתר גופים המסייעים למערכת
החינוך במועצה .באמצעות גופים אלה צלחה בניית מבנה ביה"ס החדש וציודו המשוכלל.



לקייםמערכתחינוךמש לימהבלתיפורמלית , במהלךיוםהלימודיםאובהמשכו–  הנושא נבדק כעת במסגרת תכנית
האב לחינוך של המועצה אשר מבוצעת ע"י חברת תובנות.


 .3נתונים נוספים על פעילות הועדה:


בשנת2009קיימהועדתהחינוך5 ישיבותסדירותובנוסףסיורים,ביקוריםופגישותעםראשהמועצה,עםהנהלתבית
הספרהיסודי, עםהפיקוחעלביתהספר , עםהנהלותתיכוןמקיףברנרוהנהלתכפרהנוערעיינות , עםועדתההיגוישל
ביה"סבטב"ע,עםנציגיההנהגההמוסדית, עםהוריםלתלמידיםועםתושביםובעליתפקידנוספים.



הועדה קיימה סיורים במוסדות הבאים:
 .1בביה"סהיסודיגןרוה.
 .2באשכולהגניםשלהמועצהמהפעוטוןועדגניהחובהשלהמועצה.
 .3בתיכוןמקיףאזוריברנר.
 .4בכפרהנוערובתיכוןעיינות.
 .5בביה"סלחינוךמיוחד–בטב"ע.
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך


הועדה נפגשה עם המוזמנים הבאים:
 .1מר איתן פלדי–מנכ"לחברתתובנותהמובילהאתתוכניתהאבלחינוךבמועצה.
 .2ד"ר דפנה רביב וגב ' עדה חן –  חברתמט "ח–  הציגהבפניהועדהאתתוכנת ,HighLearn הקמתפורטלחינוכי
לביה"סולתושביהמועצהבאמצעותחברתמט"חעלפלטפורמתתוכנהשלבריטניקה.
 .3ד"ר מירה המאירי –מקימתחברתמשו"ב–הציגהבפניהועדהאתתוכנתמש"ב–מידעשקיפותובקרה.
 .4מר עופר אל-יגור–מנכ"לעמות"חינוךלחיים"המפעילהתוכניתהתערבותבביה"ס.
 .5עו"ד מירה דה קלו וגב' אירית קיפר–מיסדתביה"סלחינוךמיוחדבטב"עומנהלתביה"ס.
 .6נציגימספרחברותהמייבאות, מתקינותומדריכותשימושאקדמיבאמצעותלוחותחכמיםותוכנה.

 .4כנסים ומפגשים:
 .1תושבים חושבים חינוך בגן רוה – – Iהשתתפותהציבורבתכנוןתוכניתהאבלחינוך,בחירתעדיפויותלנושאים
לטיפול,דגשיםעלמערכותשישלטפלבהן,מעורבותהוריםבנעשהבמערכתהחינוך,שאיפותומהוויםלעתיד–
התקייםב-11בספטמבר.2009
 .2תושבים חושבים חינוך בגן רוה – – IIהצגתטיוטהראשוניתשלתוכניתהאב,הצגתהחלופותהשונותבני
הציבור,קבלתמשוב,התאמתציפיות,מיקודנקודותהסכמהוהתנגדות,גיבושהמלצהעלחלופהאוחלופותלעתיד
–יבוצעבמהלךחודשפברואר.2010

 .5מידע וחומר כתוב אחר שהועבר לחברי הועדה:


תוכניות הלימוד לחטיבות הביניים–מדבריפרופ'יוליתמירשרתהחינוךלשעבר.



המחשבים בבית יותר מתוחכמים מאלו שבבית הספר–מדבריגב'גילהבןהר,מנכ"למט"ח.



כיתה חכמה  +לוח חכם = פתרון גאוני-מדברימררונידייןהאגףלחינוךטכנולוגיבמשרדהחינוך.



חידושי רפורמת "אופק חדש"–אתרמשרדהחינוךוהסתדרותהמורים.



תכנון תוכנית האב לחינוך ,מטרות ,יעדים ,סמכויות ,לו"ז ,תקציב –חברת"תובנות".



ביה"ס בטב"ע–ביתספרמשלבלחינוךמיוחד,בדגשעלכישוריחייםועצמאות-מירהובנידהקלו.


 .6נקודות לשיפור לשנת :2010


כלאחדמחבריהוועדהיתוודעעודיותרלמערכת החינוך המקומית  -מאפייניה ובעיותיה ולמכלולסוגיות החינוך.
חבריהועדהימשיכוללוותאתמערך מוסדות החינוך במועצה: מהפעוטוניםועדהתיכוניים.



חבריהועדהימשיכולהקפידעלנוכחותמלאהבכלהישיבותומעורבותבכלהנעשהבנושאחינוךבמועצה . כמוכן
יעשוכלהמאמציםלהגיעלכלהסיורים,הביקוריםוהכנסיםהמתוכנניםלשנת.2010



נמשיךלייזוםפעילויותושדרוגיםונדאגכימהשהוחלטבמסגרתועדתהחינוךיועברלראשהמועצהודרכולמליאת
המועצהלאישור.
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך


נמשיךלהיותקשובים , כלהעת , לכלתושביהמועצהונשמשכאוזןקשבתבכלבעיה , תלונה, הבהרהאוסוגיה
חינוכיתאחרתהדורשתאתהתערבותנו.



נמשיךלקייםסיוריםפגישותוהכרויות ,עם מוסדות ההשכלה המקומיים – מערךהגנים,ביה"סיסודי,ביה"סברנר,
ביה"סעיינות.



נמשיךלזמןמומחיםולה יפגשעםבעלימקצועוגורמי חינוך בישוב ומחוצה לו  -מפקחים ,נציגיהנהגהמוסדית ,
הורים ,מומחי חינוךואחרים.



נרחיבאתמעגלהסיוריםוהביקוריםלמוסדות השכלה בסביבה–בתיספריסודייםותיכוניים,מכללותאקדמאיות–
המכללהלמינהלבראשל "צ, מרכזאקדמיפרסברחובות , מכללתסמישמעוןבאשדודועודמוסדותהשכלהומחקר
בסביבתנוהקרובה.



נפנהשובאלקרנות ,מפעלים ,מוסדות העשויים לממן פעילות חינוכית ותרבותית.



ניפגשונתמוךבנציגי,רכזי,מדריכיוחניכיתנועות הנוער המקומיות.



נמשיךלתמוךולסייעככלשניתןלמסגרות מקדמות לאוכלוסיות חלשות.



נתגייסלקידוםמפעלי תרבות,הנצחהומעורבותחברתית שונים.
בכבודרב,
שייקה בילו
יו"ר ועדת חינוך
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
נספח מספר 2
"יש רק שתי אפשרויות להתייחס אל העתיד:
או לעצב אותו ,או להיות מופתע ממנו בכל פעם מחדש".
אלווין טופלר,"הלם העתיד"

תוכנית האב
לחינוך ולתרבות הפנאי

למועצה האזורית
גן רווה
עיקרי המסקנות והחלפות
תקציר מנהלים

תכנון וייעוץ:

דצמבר  - 2009כסלו תש"ע
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
תהליך התכנון האסטרטגי של מערכת חינוך



תיאור ,ניתוח והערכת המצב הקיים

ערכים
וחזון



דרישות משרד
החינוך;
ממצאי מחקר

חלופות אפשריות

תוכנית עבודה

חלופה נבחרת

לטווח ארוך ,בינוני
וקצר

הערכה ובקרה
פנימית

חיצונית

קווי יסוד פדגוגיים ,ארגוניים וקהילתיים
לעיצוב מערכת החינוך בגן רווה
מקורות





ניתוחהמצבהקיים.
רעיונותוהשקפותשהועלובקבוצותהעבודהבסדנתהתושבים.
גישותשונותשהוצגובשניםהאחרונותבוועדתהחינוךשלהמועצהבדברדמותההעתידיתשלמערכתהחינוך
במועצההאזורית.
עיקריהידעהמחקריוההגותישהצטברבשניהעשוריםהאחרוניםבתחומיםאלו.


מסקנות (ממכלול המקורות)




יצירתאשכולגנים



התחדשותושדרוגהחטיבההיסודית.



חיבוראינטגראלישלהחינוךהעל-יסודילמערכתהחינוךהמועצתית



הידוקהרצףהחינוכי



שילובביןחינוךפורמאליללאפורמאלי



שיפורתקשורת–מוסדותחינוך-הורים-מועצה.
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
ההיבט הלימודי
לומדאוטונומי,בעלמכוונותעצמיתוסקרנותאינטלקטואלית
יישוםתהליכיהוראה-למידה-הערכהעדכניים:
 עיסוקבבעיותמורכבותהמובאותמןהעולםהסובבאלביתהספרוביציאהמביתהספראלהעולםהסובב

(הים

וסביבתו;הקריהלמחקרגרעיני;תעשיותהי-טק;מכונימחקר;מוסדותממלכתייםמפגשיםעםאנשירוחומנהיגות;
מוסדותפיננסייםועוד).
 פעילותלימודיתבמסגרתצוותיעבודה  וחקררב -תחומיים - מונחיםע "ימומחים (מורים, הוריםמתנדבים , אנשי
מחקר).
 הרחבתמרחבהבחירהלתלמידיםוחשיפתםלתחומיענייןאישייםבתחומיםשמשלימיםאתתוכניותהלימודים(מדע
וטכנולוגיה; פילוסופיה; יהדות; ספרות; אומנותפלסטית ; מוסיקה; דרמה; תקשורת; ממשלופוליטיק ה; היבטים
היסטורייםייחודייםועוד).
 פיתוח "תרבותדיגיטאלית " - שימוששגרתיבמחשבלפעילויותעיצוב , תכנון, סימולציה, נגישותלמאגרימידע ,
תקשורתעםלומדיםוצוותילימודאחריםועםמומחים.



ההיבט הערכי-חברתי
עיצובאדםשלם–חושב,משכיל,בןתרבות,בעלזהותעצמיתורגישותלזולת–עלבסיסמורשת
עםישראלומדינתישראלובהתבססעלערכיםהומניסטייםכללאנושיים.

 טיפוחחברתילדיםברוחהומניסטיתשתביאלמיצויהיכולתהלימודיתוהכישרונותהאישיים,כמוגםלמיצוי
הפוטנציאלהחברתיוהמנהיגותיוהוצאתומןהכוחאלהפועלבפעולותהתנדבותובמיזמיםשוניםלטובתהכלל.
 פיתוחמסגרותהעשרה, נלוותלתוכניתהלימודיםומותאמותלבניגילאיםשוניםבתחומיםמרכזייםהנוגעיםבעם
ישראל,מדינתישראלוהעולם.
 פיתוח"אמנהמועצתית"בהשתתפותמחנכים,תלמידים,הוריםופרנסיםלעיצובנורמותהתנהגותואורחותחיים
בקרבכלבאימערכתהחינוךבמועצה.
 מתןגיבויויצירתמסגרתלשיתוףפעולהביןמוסדותהחינוךלתנועתופיתוחמועצתנוערמועצתית-כללית,שתהווה
אתקבוצתהמנהיגותהצעירהבמועצההאזורית,כאשרלראשיהיהיהייצוגבוועדתהחינוךובמליאתהמועצה.
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
ההיבט המערכתי
מערכתחינוךיעילהוקוהרנטיתהשומרתעלרצףחינוכיותיאוםמרביבמעבריםביןשלבי
החינוך,הפועלתעלבסיסקווייסודחינוכייםוארגונייםמשותפיםומוסכמים.
 הגברתהידעוהמודעותשלכלשלבחינוך , ליעדיםהחינוכייםויעדיההוראה -למידה-הערכההייחודייםשלשלבי
החינוךהאחרים,תוךנשיאהבאחריותמשותפתלכללהרצףהחינוכי.
 יצירתמנגנוניםלדיאלוגמקצועישוטףביןשלביהחינוךבעיקרבשנותהמעברמחטיבהלמשניה.
 יצירתזיקההדוקההיןהמועצההאזוריתלביןכלשלביהחינוך (לרבותהחינוךהעל -יסודי), תוךשותפותבקבלת
החלטותונשיאהמשותפתבאחריותלרווחתהמוסדותולמיצוימלואהיכולת"עדאחרוןהתלמידים".

יחסי מערכת בתי-הספר וההורים
המועצה,מערכתהחינוךוהנהגתההורים,יפעלובמשותףברוחעקרונותהחינוךהקהילתי:





כלבאימוסדותהחינוךמכיריםבדרךהדיאלוגההדדי - הפתוחוהמכבד , שבמוקדוההכרהבשונותהתפקידים
(הורה,גננת/מורה)ובאחדותהיעד(רווחתהילדוהתפתחותו).
ברמתהתלמידהפרט - קשראישי -ישירביןהוריהתלמידלבית -הספר. במקרהשמחייבהתערבותחיצונית , היא
תיעשהבאמצעותהפיקוחומחלקתהחינוך.
תכונן"אמנהיישובית"שתגובשבתהליךשלהדברותהדדיתביןכלבאימערכתהחינוך,עלכלשלביה.
הספריעשוהמוריםוההורים , במשותף
בתוקףההכרהבאינטרסהמשותףובבריתההכרחיתביןהוריםלבית-
ובנפרד,לחיזוקהסמכויותההוריתוהמורית,שנזקיחולשתןניכרותחדשותלבקרים.

אילוצים בגיבוש התוכנית
 האילוץ החברתי -התחנכותמתמשכתמגןהילדיםועדגמרהתיכוןבבועהחברתיתמצומצמתומוכרת.
 האילוץ הכלכלי  - הבנייתמערךחינוכיאזוריבזיקהלקוויהיסודשהוצגולעילתחייבהשקעהבסיסיתניכרת
ועלויותשוטפותלתחזוקתוהאקדמיתוהפיסית.
 שוני בגורמי הפיקוח  - גניהילדיםוביתהספרהיסודינמצאיםבפיקוחמחוזת "אשלמש רדהחינוךואילוהחינוך
העל -יסודינמצאבפיקוחהמינהללחינוךהתיישבותי.
 האילוץ המוסדי - מימושהמיזםיחייבהסכמותותמיכהשלמשרדהחינוךוהסדריםמתאימיםעםנעמ"ת.

הזדמנויות ואתגרים
 המתחם הפיסי הכולל  - תשתיתפיסיתמעולהלפיתוחמערכתחינוךיישוביתקוהרנטיתב זיקהלקוויהיסודשל
תוכנית-האב,מבוססתעלמתקניהמועצהוקמפוסעיינות.
 עיינות כבסיס לפיתוח קמפוס חינוכי רב -ערוצי ורב-תחומי  -בעיינותגלוםפוטנציאללכינונהשלמערכתחינוך
על-יסודיתאזורית,כחולייהמרכזיתבמבנהשלקמפוסחינוכירב-ערוציורב-תחומי.
 בית הספר ה תיכון כמגנט לאוכלוסיית איכות מהסביבה  - הפוטנציאלהחינוכיהגלוםברעיוןהקמפוסחינוכירב-
גילי,עשוילהביאלגיוסתלמידיםאיכותייםמישוביהסביבה,מכללאזוריהארץוהתפוצות.
 גיוס שותפויות  - יצרתהמערךחינוכיייחודיהיאהזדמנותלעוררענייןבקרבשותפיםפוטנציאלי
תורמיםמןהארץומןהעולםוהופכולמוסדחינוכיניסויי.

ים, לרבות

14

מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
חלופה א'  -מצב קיים משודרג
 הבניית אשכול גנים
 שדרוג והתחדשות בבית-הספר היסודי
 חתירה להידוק שיתוף הפעולה עם תיכון ברנר
 הידוק הרצף החינוכי
 שילוב בין חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי

החינוך הקדם יסודי
אשכול גנים – מסגרת-גג ארגונית-ניהולית ,פדגוגית ופיסית לכל כתות הגן.
דגםאשכולגנים
טרום
חובה

ט .ט.
חובה


3

חובה



גן
טיפולי



מרכז
לאומנויות
פעוטון



טרום
חובה

ט.ט.
חובה
הכשרה
והשתלמויות

1

מנהלת
האשכול

מרכז
למדעים

מרכז
טיפולי

2



ט.ט



חובה

חובה

חובה
טרום
חובה

החינוך היסודי
כווניההתחדשותשלבית-הספרהיסודי
התכנון הפדגוגי
עיצוב כשרויות בתחומי החשיבה  ,החקר והמכוונות העצמית ללמידה  (שילובפעילויותופרו יקטיםייחודיים ; שימוש
בפוטנציאלהגלוםבסביבההקרובה (עיינות; אתריםבאזורוכיו "ב) ופיתוחאוריינותמחשבככליעבודהשגרתיבהוראה
ובלמידה.
הגברה ניכרת של מרחב הבחירה לתלמידים ,תוךשילובמערכתהתרבות,הנוערוהספורטשלהמועצה.
הדגשת ההיבט היישומי בחינוך הערכי -חברתי ברוחהחינוךההומניסטי (טיפוחחברתילדיםוהנהגהצעירה ; איזוןבין
סמכותלאחריותוכיו"ב).
מתן דגש למבנה הארגוני-פדגוגי הפנימי של בית הספר  -לרצףההתפתחותא'–ח';למעבריםגן-חובה–א'ו-ח'–תיכון.
תשומת לב ייחודית לכתות ז' – ח'(יצירתחיבוריםממשייםלתיכון,באמצעותמוריםמשותפיםבמקצועותנבחרים;פעולות
במעבדותובמתקניםאחריםבתיכוןוכיו"ב).
עיצוב סביבות לימודיות וביצוע התאמות פיסיות נדרשות ליישום כיווני ההתחדשות.
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
חלופה ב'  -הבניית קמפוס חינוכי רב גילי ורב תחומי



קמפוס חינוכי רב-גילי ורב-תחומי
(אשכול גנים; חט' יסודית; חט' על-יסודית)

הנהלה כללית
אדמיניסטרציה
תחזוקה
רכש
תשתיות ופיתוח
גיוס משאבים
מרכז תקשורת
פרויקטים ותוכניות ייחודיות
מרכז לטיפוח מנהיגות צעירה

החטיבה
העל-יסודית (הבניית
עיינות)

החטיבה הקדם -יסודית
(אשכול גנים)

החטיבה היסודית
(התחדשות
ושדרוג)



החטיבה העל-יסודית
מאפיינים עיקריים כללים


הבנייהעלבסיסהתשתיתהקיימתבעיינות , כמוסדעל -אזוריייחודישיאתגראתאוכלוסייתגןרווהותלמידים
איכותייםמןהסביבה,מרחביהמדינהומהתפוצות.



יצירתמסלוללפיתוחמנהיגותצעירהלישראלולעםהיהודי

, בשיתוףעםאחדמןהמרכזיםהאו ניברסיטאיים

ותנועותהנוערהציוניותהעולמיות.
מאפיינים לימודיים-חינוכיים
 תשתיתלימודיתבסיסית(יחידותהלימודלבגרותבכלהרמות).
 תחומיההעשרהייחודייםוהשתלבותשלכלתלמידבקבוצתחקר/פיתוחפרויקטלאורךלימודיובבית-הספר.


פעילותהתנדבותושירותקהילתי(בשילובתנועותהנוער).
 מערכתשעוריםאישית:יחידותהחובהלבגרות;מקצועותהרחבה(ל-5–4יח"ל);תחומיהתמחותוהעשרה.
 זיקהביןביתז '–  ח' בחטיבההיסודיתלחטיבההתיכונית (תיאוםתוכניותהלימודיםבקוהרצף ; שילובמורים
בהוראתמקצועותנבחרים;שימושבמעבדות,סדנות,ספריותוכיו"ב).
 שילובמוסדותמחקרופיתוחבמערךההוראהוהלמידה
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
מבנה אקדמי – מרכזים מתמחים
 המרכזללימודימדעוטכנולוגיה
 המרכזללימודיםהומניסטייםומורשתישראל
 המרכזללימודיחברהומנהיגות
 מרכזללימודישפות
 המרכזלאומנויות

פעולות ולו"ז מוצעים ליישום התוכניתלטווח המיידי
תחום פעולה
 .1אישור התוכנית
 .2קביעת הרכב וועדות יישום
אופרטיביות:
א)פיתוחאשכולגנים
ב)התחדשותושדרוגהחטיבה
היסודית.
ג)שילובמערךפורמאליולא
פורמאלי.
 .3התנעת התהליך

משתתפים
ועדתחינוך;
מליאתהמועצה
יו"רועדתחינוך;מנהל
המחלקהלחינוך;מנהל
המחלקהלתרבות;מנהלי
מוסדותהחינוך;מפקחתקדם
יסודי;מפקחתיסודי

לו"ז
סוףינואר
2010
מהלך
פברואר
2010

חבריהועדות

 .4פגישות הועדות

חבריהועדות

.5גיבוש הצעות אופרטיביות
ליישום בשנה"ל תשע"א
 .7הבאת תוכנית היישום
לתשע"א לאישור ועדת
ההיגוי
 .8מו"מ עם נעמ"ת והנהלת
עיינות על הבניית התיכון
ותפיסת הקמפוס.
 .9הערכת מצב ההכנות ליישום

צוותהיגוימצומצם

מהלךפברואר קביעתנוהליעבודה;תחומי
עיסוקוקדימויות;לו"זעד
2010
יוני2010
הכנהמפורטתשלהתחומים
8פגישות
פברואר–יוני המיועדיםליישוםבשנה"ל
תשע"א
2010
תוכניתיישומיתאופרטיבית
מאי2010
לתשע"א,לרבותתקצוב.
קבלת"אורירוק"לביצוע
סוףמאי
תוכניתהיישום.
2010

ועדתהיגוי

פברואר–
אפריל2010

ר'המועצה;יו"רועדת
חינוך;נציגותנעמת;מינהל
לחינוךהתיישבותי
ועדתהחינוך;מנהלימחלקות יולי2010
החינוךוהתרבות-בשיתוף
מנהלמוסדותחינוך

ייעוד
קבלת"אורירוק"לכניסה
לתהליךיישום
יצירתמסגרותאופרטיביות
לקידוםמעשישלהתוכית

ההסכמות,עקרונותפעולה,
טיוטתהסכם
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
סכום :קווי היסוד ,בזיקה לשלבי החינוך ולמסגרות הפעולה.


שלבי חינוך
יסודי
יסודי י
החינוך
קדם בי

על יסודי

 דרכי הוראה-למידה-הערכה; הישגים
פיתוח האישיות ,ערכים וחברה
רצף ומעברים



מעורבות הורים

תחומי פעולה

הערכה ואחריותיות

חינוך פורמאלי
מסגרות פעולה
חינוך בלתי פורמאלי
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת החינוך
נספח מספר 3
י"א אייר תש"ע
 25אפריל 2010


ועדת החינוך מהווהאתמרכזהכובדהרציניביותרבעלהיכולתהרבהביותרלהשפיעעלהנעשהבמערכתהחינוךוכתוצאה
מכךלהשפיעעלדמותהב וגרהעתידישלנו . תפקידנוליזוםולהובילשינוייםערכיים , חינוכייםוחברתייםבמועצה. לשםכך
נבחרנוולשםכךנפעלבמרץגםבשנהזו . אנחנוחייביםלהגדילאתענייןכלהציבורבנעשהבמערכתהחינוךשלנוולרתום
כמהשניתןיותרתושביםלתרוםלמערכתהחינוך . סמוךאניובטוחכי  הגדלת העניין הציבורי בנושאי החינוך ,מעורבותם
הרבה של ההורים והעיון מחדשברמה ציבורית ואקדמאית,בהנחות יסוד של מערכת החינוך בארץ ,יעניקולוועדהמשקל רב.
השתתפותפעילהבועדתחינוך , יזמותוהכנסתשיפוריםושינוייםלמערכתהחינוךבמטרהלקדםאותה זה האתגר הרציני
ביותרשל חברי הועדה וגם כמוביליםחינוכייםוגםכ מבחן למנהיגות קהילתיתתוך וגילוי היכולת לבצעולממש כוונות
והבטחות לתועלת הכלל. כחברי ועדת חינוך, אניבטוחכינ פעל כולנו יחד ליזום ולקדם נושאים חינוכיםוערכיים הקרובים
לליבנו, ובעיקרנדאגלקדםולשפרככלשניתן  אתמערכתהחינוךונאפשרללומדיםבהצמיחהאישית , באמצעותחווית
למידהאיכותית,מקצועית,חדשניתוערכית.
 )1הקטנתמספריתלמידיםבקבוצותלימודבביה"סבמקצועותהליבהמכתהא'ועדח'.
 )2קידוםתוכניתהאבלחינוך,מימושהחלופותשיתקבלו.
 )3הקמתמנגנוןתמיכהלתלמידיםמתקשיםוקידוםהכנסתהעשרהבמסגרתתל"ןלמערכתהחינוך.
 )4קידום,עזרהותמיכהבאוכלוסיות חריגות ),חלשות וחזקות( מפגרים ,נכים,מחוננים ,בעלי קשיי למידה.
 )5הליכהלקראתהלימהביןמרחביהחינוך,גנים,ביה"סיסודי,ביה"סתיכוןלתפקידם.
 )6הערכותלמעברלחמישהימילימודהחלמתשע"אבביה"סהיסודי.
 )7הרחבתאופקיהילדמהפעוטוןועדהתיכוןוטיפוח,שמירהוהרחבתמוגנותהילד.
 )8הרחבתמאגרחומריהלמידהוהעשרהלכלילדימערכתהחינוך–פורטלחינוכי,ספריהומאגריידע.
 )9עזרהותמיכהבהתמקצעותצוותיהעבודהמהפעוטוןדרךביה"סהיסודיועדהתיכוןוהעצמתכלעובדיהחינוךבמועצה.
 )01קבלתההוריםכשותפיםלתהליכיהוראהלמידהוהבהרתמערכתיחסים,קשריםמחויבויותואחריותביןהמשולשמורים
הורים–מועצהובמקבילחיזוקהקשרביןהקהילהלביןגורמיחוץכגופימחקרואקדמיההשכניםלנו. )11הרחבתהשימושבתקשובובטכנולוגיותמתקדמו תלהשבחתתהליכיהוראהלמידה . רכשציודואביזריםמתקדמים
לקידוםמערכתהחינוך,ע"פצרכיביה"סושדרוגמגרשמשחקיםלילדיביה"ס.
 )21תמיכה,אבזורושדרוגיעילותהשימושבמבנההחדשובכלהחלליםהנוספיםשנוספולביתהספר.
 )31המשךהתמיכהבהפעלתתוכניתהתערבותשלעמותת"חינוךלחיים"במסגרתביה"סהיסודי.
 )41הקמתאנדרטהאזוריתלנופליםתושביהמועצההאזורית.
 )51הקמתפורטלחינוכי,ערכיומדעילתושביהמועצה.
 )61הקמתמשטחאימוניםושטחמחנהלקראתגיוס.
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 )1נמשיךלהיותקשובים , כלהעת , לכלתושביהמועצהונשמשכאוזןקשבתבכלבעיה , תלונה, הבהרהאוסוגיה  חינוכית
אחרתהדורשתאתהתערבותנו . חבריהוועדהיתוודעולמערכת החינוך המקומית  -מאפייניה ובעיותיה ולמכלולסוגיות
החינוך.
 )2נמשיךלזמןמומחיםולהיפגשעםבעלימקצועו גורמי חינוך בישוב ומחוצה לו  -מפקחים ,נציגיהנהגהמוסדית ,הורים ,
מומחי חינוךואחרים.במקבילנמשיךלקייםסיוריםבכפרהנוערעיינותובביה"סברנר.
 )3נדאגלקדםהטמעתוהרחבתהשימושבתקשובבתהליכיהוראהלמידהבכלמערכתהחינוךשלהמועצה . נקדםהתקנת
אינטרנטאלחוטיבמבנההחדשובחצרביה

"ס. נעודדשימושבמחשביםניידים , בלוחותחכמיםובלוחותמידע

אלקטרוניים.
 )4נמשיךו נטפלבסוגיות מהותיות של החינוך ,כגון: הפעלתתוכניתלימודיםנוספת , מתןשעוריהעשרהותגבורים , קידום
אינטגרציהחברתית,הפעלתיוםלימודים ארוך,הקטנהשלמספרהתלמידיםבקבוצתלימוד.
 )5נפעללהסדרת השתתפות ההורים בהוצאות מערכתהחינוך ,תוך התחשבות בצרכים וביכולתשל כלמגזרי האוכלוסייה
השוניםבמועצה.
 )6נפעללקידוםותמיכהבאיתור פתרונות מתאימים לאוכלוסיות חריגות.
 )7נבצע מעקבובקרהאחרי השימושב מבנה החדש. נהיהמעורביםבאיבזורוואכלוסו , במקביל נמשיךלדאוגל שיפור
המבניםהקיימים והשלמת ציוד ומתקנים בכלמוסדות החינוךשלהמועצה.
 )8נבצעמעקבאחריהפעלתתוכניתהתערבותשלעמותת"חינוךלחיים"במסגרתביה"סהיסודי.
 )9נבצעמעקבאחרימימושרפורמת "אופק חדש"בשאיפהלאוטונומיהניהוליתשלביה"סונדאגלהתקנתכלהציודוחללי
הלימודהנדרשיםלהשגתמטרותהפרויקט.
 )01ניזום,נתמוךונעודדכל פעילות התנדבותית בקהילהשלצעיריםובוגרים.
 )11נמשיךלאתרולגייס גורמים שונים בקהילה ומחוצה לה ,שיסייעו  ערכית, טכנולוגית, מקצועית ויממנו מפעלי חינוך,
(השכלה ותרבות( תעשייה ,קרנות פרטיות ,עמותות.
 )21נקיםפורטלחינוכילקהילתהמועצההאזוריתבמסגרתאתרהאינטרנטשלהמועצה

. נדאג להרחבתמאגריחומרי

הלימוד, המידעוהידעבצורהסדורהבהתחשבבמופיעבאינטרנטולזמינותםלציבורבקהילה.נפעללכךשצוותיההוראה
יהיוחשופיםלמאגריהמידעהעכשווייםביותרהקיימיםברשתהאינטרנט.
 )31נדאגלאיתורמקוםמתאיםולהקמתאנדרטהציבוריתלזכרהנופליםתושביהמועצה.
 )41נמשיךביתרשאתאתהתמיכהוהעזרהלביה"סבטב"עולשילובילדיביה"סבמערכתהחינוךשלהמועצה.
 )51נמשיךלתמוךבהפיכתאירועסוףשנהשלביה"ס,סיוםשכבתח',לאירועקהילתי.
 )61ניפגשונתמוךבנציגי,רכזי,מדריכיוחניכיתנועות הנוער המקומיות.
 )71נתגייסלקידוםמפעלי תרבות,הנצחהומעורבותחברתית שונים.
 )81נדאגלשדרוגמגרשהמשחקיםלילדיביה"ס,שתילתדשא.
 )91נקדםפרויקטהכנהלקראתגיוסבשטחהמועצהכוללמשטחאימונים,מאהל,מתקניכושרוסיבולתועוד.
בכבוד רב,
שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
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מערכתהחינוךבגןרוה-דווחחצישנתי:"עיקרינושאים"
ינואר-2010

כללי :
נושאים עיקריים מובילים :
תוספתמבנה ( 12 כיתותומעבדות ), תגבורלימודייסוד (מתמטיקה, אנגלית, עברית, מחשבים, שילוב, פיצול
לקבוצותלמידה , "אופקחדש " ומעברלתמיכהפרטנית , הקמתבי "סלחינוךמיוחד–  בי"סבטב "ע, העמקתהקשר 
עםתיכוןברנרוכפרהנוערעיינות , הפעלתשניפרויקטיםלעיצובאקליםושיפורהיעילותהחינוכית–  מורים,
תלמידים, הורים ( Education for Life–  תקשורתמקדמת , וחשיבהלתוצאותמיטביות ), הכנתתוכניתאב
לחינוך–  "תושביםחושביםחינוך ". הקמתמרכזתמיכהיישובי–  להישגים, למצוינות, לפיתוחאחריותומנהיגות
חברתית.הפעלתתוכניתהכשרהסדנאית–"מבואלגישור"לצוותיםהמוביליםולמנהיגותהקהילתית.
נושאים כלליים שוטפים :
טיפולבכוחאדם , טיפולבאחזקהובתשתיות , שדרוגעזרילימוד , סיועבניהולהשוטףובהפקתאירועיםבית
ספריים/קהילתיים,הסעות.

מערכת החינוך הקדם יסודי :
כ "א – :
קלטנו2 גננותחדשותו -2 סייעותחדשותהזוכותלליוויצמודוהדרכהמקצועית . בוצעסבבסייעותבגניםתוך
מעקבשוטףאחראיכותהעבודהוהטיפול . הפעלנותגבורשלצוותיםבאמצעותתלמידותתיכוןמכפרהנוער
עיינות.קלטנומפקחתחדשה.
תשתיות –:
הושלםציודבכלהגניםלקראתפתיחתשנתהלימודים , נעשוכלהכנותהדרושותלחורף . אחזקהוגינוןמטופלים
באופןשוטףלרבותאחזקתמחשבים . הסעותמתקיימותמידייוםובליווימלווהמבוגר . הילדיםזוכיםמידייום
לארוחותושתייה.
פדגוגיה - :
מתקייםשיתוףפעולהקבועעםהגננותבנושאיחינוך–  שיבוץ, בעיותהתאקלמות , בעיותעםילדיםמתקשים ,
תיאוםמולהוריםוכיו "ב. חגגנועםהילדיםאתחגיתשרי , חנוכהוטובשבט–  במסיבות, אירועים, נטיעות
והפעלותחינוכיות . הפעלנותוכניותהעשרהבמסגרתסלתרבות–  מופעים, פעילותבטבע , חווהחקלאיתבמזכרת
בתיה, הצגותבנושאיזהירותבדרכיםואיכותסביבה ( כובעהקסמים–  בברנר, הכיזהירבעיר , עצורבטרם
תעבור, שריםונזהרים , כדורהארץוהאישהירוק ). התחלנולקייםסדרתמפגשיםשלאחה "צעםהצוותים -
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להעשרהולגיבוש . הילדיםמקבליםהפעלו תקבועותבנושאיספורטומוסיקה . השנהזכינולקבל , מראשהמועצה ,
סטספריםשלסיפוריםואגדות,לכלגן,וזאתבנוסףלפרויקטהמשותףשלנועםהספרייההיישובית.
אנומפעיליםשניצהרוניםבאופןקבוע–  צהרוןצעיריםוצהרוןבוגרים . במעונותובתינוקיהאנונותניםלהורים
מענה עדשעה .17:00 בימיםאלוממשאנומקיימיםאתההרשמהלשנההבאהוכןנערכיםלקיומםשלוועדות
השילובוההשמה.
גםהשנההקפדנולקייםאתהרצףהחינוכיעםביה "סהיסודי–  קיימנוביקוריםהדדייםוהשתתפנויחדבטכסים
ובמופעים.
יוזמות חדשות - :
נערכיםלשדרוגתוכניותהלימ ודבנושאיאיכותהסביבה . נמצאיםבשלביבחינהשלתוכניותייחודיותבנושאי– 
מדעים, חשבון, שפות, חשיבה, מצוינות, טבעובעליחיים . נערכיםלהמשךהגיווןבסלתרבותולתכניםחדשים
בקייטנותשלפסחויולי.

מערכת החינוך היסודית :
כ "א - :
המשכנוכמידישנהלתגבראתבי ה"סולקלוטמוריםוסיעות - באנגלית,מתמטיקה, מחשבים, חינוך, שילוב,וליווי
תלמידיםבעליצרכיםמיוחדים.
תשתיות - :
המבנההחדשהושלםואנובשלביםהאחרוניםשלהצטיידותואישוריאכלוס . הרחבנואתחדרהמוריםוסיימנואת
התכנוןלהקמתחדרילמידהפרטנייםבהתאםלתוכנ

יתאופקחדש . סיימנובשעהטובהאתפרויקטהמעלית

בספרייהוההפעלההוסדרה . ביה"סזכהלציפוימחודשומרענןשלקרמיקהווילונות
בעזרתוהאדיבהשלראשהמועצהובשיתוףוועדהוריםוועדתחינוך

. השלמנובימיםאלה ,

, תוכניתרכשגדולהלהצטיידותשלעזרי

לימודומערכותתקשו ב. סיימנולתכנןהצטיידותנרחבתשלמחשביםחדשיםשאמוריםלהיכנסבמחציתהשנייה
שלהשנה.
הסעותתלמידים–מתקיימיםבאופןשוטףובמעקברציףאחרי–התנהגויותובעיותמשמעת,עמידהבזמנים,בקרת
בטיחות,ומתןמענהמלאלצורכיביה"ס.פתנוביתספרחדשלחינוךמיוחד–בי"סבטב"ע.
פדגוגיה - :
השקענומאמציםרביםבנושאפיצולכיתותוהקטנתכמותהילדיםבכיתותהאם

. המשכנובמסורתשלתגבור

לימודים ( מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, חינוך, שילוב, ייעוץחינוכיוכיו "ב). קיימנוישיבותרבותבנושאי
משמעתתלמידיםואקליםביתספרי . ממשיכיםלע קובאחרהישגיהתלמידים . קיימנוהפעלותבנושאיאיכות
סביבהוזהירותבדרכים . ממשיכיםלשמורעלהקשרוהרצףהחינוכיעםגניהילדים . הכנסנופרויקטיםחדשים
לביה"סבנושאי–  תקשורת (חינוךלחיים ), וחינוךלתוצאותבשיתוףעםמשרדהחינוך . קלטנומפקחתחדשה
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ואנוזוכים  למעורבותושיתוףפעולהפורהבכלהקשורלתוכניתהעבודההביתספריתוהעמקתרמתההוראה
בכיתות. חגגנולראשונהאתחגט "ובשבטכאירועקהילתיברובעםוהדרואתהנטיעותקיימנובגאליהתוך
שיתוףפעולהמוצלחביותרעםהמושבבפרטוההוריםבכלל . לפנינועודתוכניותרבות–  שורשים, בנימצווה ,
הטיולהביתספריומסיבתהסיוםשלכיתותח'.קיימנומפגשיהכרותוהכנהשלשכבהח'(תלמידיםוהורים)עם
החינוךהעליסודיבברנר . עלהפרקגםתיכוןעיינות . נבדקההאפשרותלהפעילאתתוכנתמשוב–  הורים,
תלמידיםמורים,והנהלה–לשיפורהמעקבאחרהישגיתלמידיםורמתהעדכוןהפדגוגי.

מערכת החינוך העל יסודית :
העמקנואתהקשרעםתיכוןברנרוכפרהנוערעיינותבדגשעלהתחומיםהבאים

: מגמותלימוד , תקציבים,

שיתופיפעולהסביבאירועיםביתספריים,חינוךמיוחד,כיתותמצטיינים,ספורט,היסעים.
השתתפנובהפעלתתוכניותלנהיגהבטוחהומניעתהתמכרויותבקרבבניובנותהנוער.
אנומקיימיםמעקבשוטףאחרהישגיהתלמידים–  בדגשעלהבגרויות,עלתיאוםתוכניותלימודיםעםהיסודי ,וכן
עלפריסתהלומדיםבבתיספראחריםברחביישראל ( עיינות, קציר, דורות, מדעיםלוד , מקווהישראל , תלמה
ילין,אנקורי,גימנסיהוכיו"ב).
נערכיםלהפעלתהנוערלפעילותקהילתיתהתנדבותיתבמסגרתמחויבותאישית

, וכןלהפעלתתוכניותהכנה

לשרותהצבאי.

בכבוד

ר ב,
אורי נצר
מנהל מחלקת החינוך
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תמונתמצבפעילויותנוערבמועצההאזוריתגןרוהינואר2010

.1תנועתהצופיםמונהכיום200חניכיםהמרוכזיםבשניתתישבטים:גאליהוכפרהנגיד.


שנימרכזיםמוביליםאתהפעילותובנוסףמדריךקורסבהיקףמשרהחלקי.



אנומתכנניםאתכניסתנוגםלאזורהצפוניובוחניםאתהאפשרויותשעומדותבפנינומבחינתמבנהראוי
וישובשיהיהמרכזיעבורהישוביםהסובבים.

.2קיבלנומכפרהנוערעיינותמבנהשישמשאתהתנועהכמבנהשלהשכבההבוגרתובוחדריפעילות,משרד
ועוד.המבנהעומדבפנישיפוץוכניסהמיועדתלפעילותהינהבסוףמרץ.
.3הקשרעםביה"סרציףולשביעותרצוננו.הודעותמועברות,לוחהזמניםמתואםואנומקבליםשיתוףפעולה
מלא.

פעילויות שהיו ושעוד לפנינו:


פעילותסדירהאחתלשבועבימישישיבשניהמוקדיםשצויינומעלהובנוסף-פעילותקבועהבימיג'
לשכבההבוגרת-ט'-יב'



אחתלחודשפעילותמרוכזתשלכלהשבטבמוקדנבחר-עדכההיינובגןשורק,כפרהנגיד,מתחם
המועצהוגאליה.



טקספתיחתשנהמלווהבטקסאשובמופעשללהקתשבא.



טיולסוכותלכלהשבטבאזורמקורותהירקון.



פעילותהעשרהקבועהלשכבההבוגרתאחתלשבועכמו:דיאלוגבחשיכה,סדנאות,הרצאותומפגשים
הפגתייםלגיבושהקבוצהוהעצמתה.



טיול4ימיםבחנוכהלאזורמצפהרמון



נטיעותט"ובשבטבשנימוקדים:מושבנטעיםוהכיכרהמרכזיתבכפרהנגיד



פסטישבט-במוצ"ש6/2/10-כלהשבטהוריםוילדיםמתכנסיםלתחרותמופעיםשמעלהכלשכבתגיל.
19:00באולםהספורט.



מסיבתפוריםלכלילדיכיתותז'וח'במועדוןשלמושבביתעובד-מוצ"ש27/2/10בשעותהערב.



פורימוןלכלילדיהשבטמכיתותד'-יב'בשיתוףעםשבטיבנהבשבטיבנה.יוםג'1/3/10-יוזמנו
כאורחיםגםילדיכיתותג'



טיולפסחלכלהשבטבתאריכים21-23/3/10הטיוללאזורצפוןיםהמלח.



טיולפסחהנהגתילשכבותח'-ט'25-27/3
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כושר קרבי:
הקבוצהגדלהומונהכ25-בנינוערמכיתותיא'-יב'.הקבוצהנפגשתפעמייםבשבועומתאמנתבמתחםהמועצה
ובחוףפלמחים.

פעילות בלתי פורמאלית:


מופעסטנדאפשהתקייםלבנינוערמכיתותט'-יב,עםהאומןאמירםטובים.הגיעוכ-110בנינוער.



הרצאהלהוריםעםהפרופסורעמוסרולידר-התקיימהלפניכחודש-הגיעוכ100-הורים

ההרצאות הבאות שעל הפרק:


מומחהלפשעיאינטרנטשלמשטרתישראל-יציגבפניההוריםאתהסכנותבגלישהחופשיתשלילדיםובנינוער.



מומחיתבנושאשתייתאלכוהול-מפגששיכלולסימולציותלהורים,סרטוניםומצגתמוחשיתבכלמהשקשור
בכמויותשתייה,תרבותהשתייהשלבניהנוערועוד.



שימושבחומריםמסוכניםבקרבבנינוער:שאיפתגזיםשונים,סמיםקלים,כדוריםועוד....

ההרצאותיתקיימובתדירותשלאחתלחודש.


בכבוד רב,
נירית לוי
מחלקת נוער
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