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שלוםרב,
הנדון:פרוטוקולישיבתועדתחינוךמס'2ל-2010
נוכחים: מוניאלימלך -ראשהמועצה , אהובהפוקס -מנהלתביה "ס, אורינצר -מנהלמחלקתחינוך , שייקהבילו -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:
 .1הרמתכוסיתלקראתחגהחרות,חגהפסח.
 .2אישורפרוטוקולועדתחינוךמספר1ל-2010-שייקהבילויו"רועדתהחינוך.
 .3רשימתמטרותויעדיועדתהחינוךלשנת2010–שייקהבילויו"רועדתהחינוך.
 .4תוכניתמעברלחמישהימילימודבשבוע–אורינצר,מנהלמחלקתהחינוךושייקהבילויו"רועדתחינוך.
 .5הקמתמג"לגןרוה – מרכזגןרוהלהישגיםשהואמרכזתמיכהלימודילילדיהמועצהבמקצועותהליבהובמ תןהעשרה
מדעית,חינוכיתוערכיתלתלמידיביה"סהיסודי-נציגירשתהחינוךאנקורי.
 .6הפעלתתוכניתמועצתיתבמבואלתקשורתמקרבת"הגשרלדיאלוג"-אורינצרמנהלמחלקתהחינוך.
 .7הפעלתתוכנית "חזרהלשורשים " – ארגוןסיוריםמודרכיםלבניהנוערשלהמועצהיחדעםהוריהםבספרדבסימן
לימודיהדותספרדדרךטיוללימודימאורגןלספרדהכוללסדנתהכנהו מסע לימודיבערשהתרבותהיהודיתבספרד .
התוכניתתעשהבתמיכתמשרדהחינוך,משרדהתיירות,המועצההאזורית,המרכזלתרבותהלאדינובישראל-אורינצר
מנהלמחלקתהחינוךונציגתהחברההגיאוגרפית.
מהלך הדיון:
 .1הרמתכוסיתלקראתחגהחרות,חגהפסח–נערכההרמתכוסיתראשהמועצהברך.
 .2אישורפרוטוקולועדתחינוךמספר1ל-2010-שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד.
 .3רשימתמטרותויעדיועדתהחינוךלשנת 2010 – רשימתמטרותויעדיועדתהחינוךהועברולכלחבריהועדהלפני
הישיבה.נערךדיוןקצרברשימתהמטרותוהיעדיםשלועדתהחינוךלשנת.2010
החלטה :רשימת המטרות והיעדים לשנת  2010אושרה פה אחד( .ראו נספח מספר )1
 .4תוכניתמעברלחמישהימילימודבשבוע – הועלה לדיון רעיוןשלמעברלחמישהימילימודבשבועבביה "סהיסודיגן
רוההחלמשנתהלימודיםתשע "א. רעיוןזהנובעמתהליךדומההמתרחשכברמזהלמעלהמחמששניםבמספררבשל
מועצותאזוריותבמדינתישראלבהצלחהרב ה. נערךדיוןמקיף , ארוךוממצאבנושא היתרונותו החסרונות של מעבר
לחמישהימילימודבשבוע . ככללברורלמרבחבריהועדהכיהמהלךמקדםאתהיעילותהכלכליתשלמערכתהחינוך ,
פותראתבעייתשעותהשהייהמתוםשעותהלימודועדה

תחלתשעותהחוגים . המעבר מאפשרביצועפעילויות

חברתיות, קהילתיות, תמיכהלימודית , עזרהלזולת , מעורבותחברתיתועוד  בימישישי . כלזאתבמסגרתפעילותלא
פורמאליתבאחריותהמועצההאזורית, מחלקתהחינוךמחלקתהתרבותוהספורטותנועותהנוער.המעבר לחמישה ימי
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
לימוד מאפשר קיום יום לימודים ארוך בתוספת של שעור נוסף אח ד בלבד ( 45דקות) ליום.תוספת זו אינה פוגעת
בלומדים מחד גיסא ואינה מחייבת מערכת הסעדה מאידך גיסא . לקח זה נלמדמניסיוןהעברשל מספררבשל
מועצותאזוריותשעברולחמישהימילימוד  בעשורהקודם. בבדיקהשנערכהלאחרונהנמצאכיאין אףלאמועצהאחת
המוכנהלשקולמעברח זרהלשישהימילימודבשבועלאחרשהמעברלחמישהימיםעברהתנסות  והתאמה. להזכירכם
תיכוןברנרעובדגםהואחמישהימילימודבשבועובכךאנחנומבצעיםסנכרוןלמערכתהחינוךהמוזנתעלידינו.
הערה- לאורבקשתראשהמועצה בנושאההיעדרויותבימישישי בביה"סהיסודי , התופעה תיבדק לעומקלהכרת
משמעותיההפדגוגיות,הלוגיסטיותוהסטטיסטיותויוגשדו"חבנושאע"ימנהלתביתהספרבועדתהחינוךהבאה.
החלטות:


ועדת החינוך ממליצה להמשיך ו לקדם את הנושא בהיותו מקדם את היעילות הכלכלית של מע ' החינוך ,פותר
את בעיית שעות השהייה מסיום הלימודים ועד

לתחילת החוגים  ,מאפשר לקיים בימי שישי פעילויות

העשרה ,קהילה ,מרכז תמיכה לימודי וכיו"ב .


הועדה ממליצה בפני מליאת המועצה לקבל המלצתה של ועדת החינוך ולאשר מעבר לחמישה ימי לימוד החל
משנה"ל תשע"א.



ועדת החינוך מבקשת להעלות נושא זה לדיון בפני מליאת המועצה האזורית הקרובה.

 .5הקמתמג"לגןרוה–מרכז גן רוה להישגים שהואמרכזתמיכהלימודילילדיהמועצהבמקצועותהליבהובמתןהעשרה
מדעית, חינוכיתוערכיתלתלמידיביה "סהיסודי - נציגיחברתאנקוריהגיעווהציגואתתפיסתעולמםותוכניתהעבודה
אותהמציעיםהםלמועצה . חברת אנקורי מוכנה להקיםמרכזתמיכהבמקצועותמתמטיקהואנגלית  ולהפעילו. נציגי
החברההציגומצגתוהסבירואתיתרונותהחברהותחומיההתמחותשלהםמהוראתמקצועותלקראתבחינ ותבגרותועד
הכנהלמבחןהפסיכומטרי. כמוכןהציעונציגיהחברהלקייםמרתוניםהכנהלקראתהתיכוןבמסגרתםיוכנובוגרישכבה
ח' לקראתהתיכוןויקבלותוכניתלימודיםממוקדתלקראתכניסתםלתיכון

. כלפעילותהמרכזתתבצעאחרישעות

הלימודיםובימישישי(לתלמידיהתיכון).הקמתהמרכזמהווהניסויגםמבחינתהמועצהוגםמבחינתחברתאנקורי.
לאחרפרקזמןשלהתנעתהתהליךוהפעלתויבדקוכ להפרמטריםהרלוונטייםהפדגוגיםואחרים. במידהושביעותרצון
המועצה, התלמידיםוההורים, תניחאתדעתנונמשיךעםהפרויקטבמידהולאיבחנומפעיליםאחריםלמרכז . נערךדיון
מקיףבנושאבוהתבטאונציגיההורים , נציגיועדתהחינוךומנהלתביתהספר . מחלקתהחינוךבשיתוףנציג יםמועדת
החינוךימשיכואתהמשאומתןלקראתהפעלתפיילוטזהבשלבהראשון.הדברהכיחשובכעתהואלהתחילעםהמרכז,
היעד- שיפורהישגיםשלתלמידיגןרווה. בשלבהראשוןבלימודיםהתיכונייםובהמשךביסודי.אוכלוסיותהיעד-ז' -
ח', ט' - יב'. התכניתכוללתמרתוניםלק ראתמבחנים - כוללמבחנימיוןוסיווגבמעברים . דגשחשובביותר - השגת
שיתוףפעולהפדגוגיעםבתיהספר,יעשהבאחריותמח'חינוך. שעוריהתגבורימומנוע"יהמשתתפים.
הערה–קיוםלימודיתגבורמרוכזיםיוזילואתעלויותהשעוריםבאופןניכר.(ראו נספח מספר )2
החלטה :ועדת החינוך ממליצה להקים את מג "ל – "מרכז גן רוה להישגים " וזאת בהתאם להיקף הביקוש  ,במידה
ויהיה ביקוש לנ "ל תיבחן אפשרות להתחיל הפ עילות כבר בחופשת הקיץ הקרובה (תש"ע) ובהתאם להיקף הביקוש
תיבחן הפעלתו לקראת שנה"ל תשע"א.
 .6הפעלתתוכניתמועצתיתבמבואלתקשורתמקרבת"דיאלוג בין מובילי החינוך"-הוצגהתוכניתבנושאלמודלהדרגתי
שלשיגושיחאיכ ותי ומקדםבקרבהמנהיגותהחינוכיתההתיישבותית  .מדוברבסדרתמפגשים , בנישלוששעותכ "א,
שלהמנהיגותהחינוכיתביישוב ים לקיומושלשיגושיחיעילויצירתתקשורתבונהומקרבת . המפגשיםהינם בנושאים
של תקשורתבינאישיתמקדמתומכבדתבדרךשלמשחקיתפקידיםוהדמיה.הפעלתהתוכניתבאמצעותמפעילחיצוני.
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ועדת חינוך
החלטות:


ועדת החינוך ממליצה  ,לאור לקחי פעילויות מובילי החינוך במועצה  ,לפתוח בהשתלמות כדי לקדם דיאלוג
חיובי ,מזין ופרודוקטיבי בין כלל מובילי נושא החינוך במועצה לטובת ילדינו.



מציאת מפעיל מתאים לתוכנית ,בחינת התאמתו למועצה ועלויות הנלוות  -באחריות מנהל מחלקת החינוך
אורי נצר.

 .7הפעלתתוכנית"חזרהלשורשים"–ארגוןסיוריםמודרכיםלבניהנוערשלהמועצהבסימןלימודיהדותספרדדרךמסע
לימודימאורגןלספרדהכוללסדנתהכנהוסיורלימודיבערשהתרבותהיהודית.התוכניתבתמיכתמשרדהחינוך,משרד
התיירותוהמועצההאזורית-מדוברבפתיחתמסורתחדשהע"יהוצאתמשלחתחלוץשתצאלספרדלאחרמספרמפגשי
הכנהותקייםסיורלימודימקדיםבכלהאתריםבהםיבקרובניהנוערשלהמועצהמידישנה

. תוכניתהסיורכוללת

מפגשיהכנהולימודמקדים,סיוריםוביקוריםבביתהתפוצות.הרעיוןהוצגע"יהגב'לאהנצרמנהלתלשעברשלהתחום
בביתהתפוצותוכיוםאחראיתעלהנושאיציאתמשלחותנוערלספרדמטעםהחברההג

יאוגראפיתובאישורמנכ "ל

משרדהחינוךוגופיםציבורייםאחרים . הוצגה מצגתמפורטתבפניחבריהועדה , הוצגסרטוןהמסכםסיוריםכאלה
שנערכיםמידישנה . הוצגוהעלויות , מסלולההכנה , מסלולהביקור . ישכוונהלצאתבקריאהל השתתפותהמנהיגות
החינוכיתהיישוביתתוךשימתדגשעלהכנהמקדימהברמהנאותה,במטרהלחשוףאתבניהנוערלתורהזהבשליהדות
ספרד, למפגשתרבויות,לאינקוויזיציה, לעלילותהדם,לגירושספרד, לתופעתהאנוסים ולאדריכלות. עלותהסיור היא
כ-950יורו-התמחורנמצאבמו"מ.עלותהסיורכוללפעילויותההכנהמוטלתעלהמשתתפים( .ראו נספח מספר )3
החלטות:


ועדת החינוך ממליצה בזאת כי בעקבות הצ

ורך של בניית מסורת חדשה ביישובי המועצה

תצא משלחת

ראשונה כפיילוט לפרויקט ל"חזרה לשורשים " בספרד של תור הזהב כבר בחופשת סוכות תשע "א .חברי
ועדת החינוך סבורים כי פרויקט מסע "חזרה לשורשים " הינו ח שוב מאד לחיזוק תחושת השייכות לעם
היהודי ולמורשת ולכן מתבקשת עזרה בהשתתפות המועצה בעלות הסיור.


כיוון שהנושא חשוב מבחינה ערכית  ,חברתית ואזרחית הועדה ממליצה לחברי המליאה לשלוח נציגות
ובמקביל לשקול תמיכה כלכלית בעלויות המסע למשתתפים.



ועדת החינוך מבקשת להעלות נושא זה לדיון בפני מליאת המועצה האזורית הקרובה.

 .8פיצולכיתות /קבוצות לימוד– נערךדיוןבנושאפיצולכיתות . הובהרהשובמדיניותראשהמועצהבנושא . הוסברוע "י
מנהלמחלקתהחינוךומנהלתביתהספרהשיקוליםלהוספתכיתותלימוד /פיצוללקבוצותלימוד , הפעלתהקבצותומתן
תגבוריםבמקצועותהליבהע "חפרויקטאופקוע "חהמועצה . נציגיההוריםהבהירו  אתעמדתםבנושאהקטנתמספר
התלמידיםבכיתותהלימודלטובתשיפורתהליךהלימודוהעלאתההישגים. הדגשותשומתהלבתתרכזסביבשכבותא '
עדד'.בשכבותז'ח'מבוצעתגבורבמקצועותהליבהבאמצעותהקבצות.בשארהכיתותמבוצעתגבורעלפיהצורך,על
פיהמלצותהפדגוגיותשלהנה לתביתהספר , באמצעותשעותאופקחדשובמימוןהמועצה . למעןהידעהכלליישלדעת
כי בכיתותהגבוהותהלימודיםנעשיםעםמורותמקצועיותועלכןישקושיביצירתכיתתאם

 נוספת. הדברמצריך

הוספתתקנימורותמקצועיותנוספות . כלנושא התמיכהבכיתותהגבוהות יעשהעלבסיסתגבור יםממוקדיםמשעות
ביה"ס,תמיכתהמועצהכפישהיאנעשיתהיום,ואםיידרש-בשיתוףההורים.
החלטות:


ברמת העיקרון ,בנושא פיצול כיתות/הוספת קבוצות לימוד -יושם דגש על תלמידי שכבות א'  -ד'.



הטיפול מול הורי שכבת כיתות א' שנה הבאה נעשה ע"י מח' החינוך  -מסתיים בימים אלו.
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הטיפול מול הורי שכבות כיתות ב'  -ד' לשנה הבאה ,באחריות אלון  -הפצת מסמך מאושר ,ריכוז החתימות
והעברתם ליהודית ,תאריך יעד לסיום . 10/5/10 -

 .9תוכניתאב–יערךמפגשהוריםחושביםחינוךIIעםחבריהמליאה,מראיתןפלדוחבריועדתהחינוךאחרישבועות.
החלטה:
במסגרת המפגש יימסר מידע על השלבים מתוך תוכנית האב שכבר מבוצעים בשטח  ,מה מתוכנן לביצוע בשנה הבאה
ומה בשנים שאח "כ .יתקיים פאנל שולחנות עגולים בו ידונו התושבים יחד עם נציגי הציבור במסקנות תוכנית האב
ובהמלצות שלה.
 .01לאחרשגובשהרשימתרכשציודמתקדםלצורךהעלאתאיכותההוראהבביתהספרהיסודיבוצעובשלבזהרכישותשל
שלושהמחשביםניידים  ושלושהמקרניםניידים , במקבילנערכיםלקראתהמשךרכישתציודמתוחכם . כעתלאחר
שהוצגובפנינציגיועדתהחינוךוהנהלתביתהספר

הצעותמספרבנושאלוחותחכמיםלהתקנהבביתהספרנפלה

החלטה. כמוכ ןהוצגובפנינציגיועדתהחינוךוהמועצהלוחותמודעותאלקטרוניםהמופעליםעלמנתלפרסםהודעות
יומיותעלפיהחלטתהנהלתביתהספרובהתאםלצורך  .הלוחותיותקנואחדבכניסהל בנייןבראשיב ביה"סוהשני
בכניסהלבנייןהחדש.
החלטות:


ועדת החינוך ממליצה להתקין אינטרנט אלחוטי בשני המבנים של ביה"ס הראשי והחדש.



ועדת החינוך ממליצה להזמין שני מכשירים אלקטרוניים רב-מסך מחברת א.א .תאומים.



ועדת החינוך ממליצה לרכוש עוד שני מחשבים ניידים עבור מערכת רב-מסך( .ראו נספח )4



ועדת החינוך ממליצה לרכוש שני לוחות מודעות אלקטרוניים של חברת אנגליה( .ראו נספח )5

 .01השתתפותבכיתתהמצוינותבברנר – נערךדיוןקצרבנושאדרישתהנהלתתיכוןברנרלשלםעבורהשתתפותהמועצה
בעלויותכיתתהמצויניםברנר . נשמעודעותלכןולכן . ידועהלחבריהועדהמחויבותושלראשהמועצהלתמיכה
בתלמידים מתקשיםוחזקיםכאחד . יחדעםזאת מאחרוכלנושאהמצוי נתבברנרקשורביחסי הגומלין שבין שלוש
מועצות.
החלטה:


הנושא ייבחן שנית במסגרת מפגשי ראשי המועצות המזינות את ביה"ס.

 .11גבייתכספיםבתיכוןברנר,מעברלמתחייבבחוקוללאתיאוםעםמחלקותחינוך–נמסרמידעהןמהוריםוהןממנהל
מחלקתהחינוךבנושאגבייתכספיםללאאישור,ללאתיאוםומעברלמותרבתיכוןברנר.
החלטה:


מנהל מחלקת חינוך יקיים דיון דחוף בנושא מול מנהל תיכון מקיף ברנר ויעדכן את חברי הועדה.

בכבודרב,

שייקהבילו
יו"רועדתהחינוך
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
נספח מספר 1
ועדת החינוך  - 2010רשימת יעדים ומטרות
 )1הקטנתמספריתלמידיםבקבוצותלימודבביה"סבמקצועותהליבהמכתהא'ועדח'.
 )2קידוםתוכניתהאבלחינוך,מימושהחלופותשיתקבלווחתירהליישומהבהקדםהאפשרי.
 )3הקמתמנגנוןתמיכהלתלמידיםמתקשים–מרכזגןרוהלהישגים.
 )4קידוםהכנסתהעשרהבמסגרתתל"ןלמערכתהחינוךוחיזוקהחינוךהבלתיפורמאלי.
 )5קידום,עזרהותמיכהבאוכלוסיות חריגות ),חלשות וחזקות( מפגרים ,נכים,מחוננים ,בעלי קשיי למידה.
 )6הליכהלקראתהלימהביןמרחביהחינוך,גנים,ביה"סיסודי,ביה"סתיכוןלתפקידם.
 )7הערכותלמעברלחמישהימילימודבתשע"אבביה"סהיסודי.
 )8חיזוקהקשרושיפורהדיאלוגהמתמשךביןמובליהחינוךבמועצהלביןהתושביםומערכתהחינוך.
 )9הרחבתאופקיהילדמהפעוטוןועדהתיכוןוטיפוח,שמירהוהרחבתמוגנותהילד.
 )01הרחבתמאגרחומריהלמידהוהעשרהלכלילדימערכתהחינוך–פורטלחינוכי,ספריהומאגריידע.
 )11עזרהותמיכהבהתמקצעותצוותיהעבודהמהפעוטוןדרךביה"סהיסודיועדהתיכוןוהעצמתכלעובדיהחינוךבמועצה.
 )21קבלתההוריםכשותפיםלתהליכיהוראהלמידהוהבהרתמערכתיחסים,קשריםמחויבויותואחריותביןהמשולשמורים
הורים–מועצהובמקבילחיזוקהקשרביןהקהילהלביןגורמיחוץכגופימחקרואקדמיההשכניםלנו. )31הרחבתהשימושבתקשובובטכנולוגיותמתקדמותלהשבחתתהליכיהוראהלמידה.
 )41הגדלתרכשציודואביזריםמתקדמיםלקידוםמערכתהחינוך,ע"פצרכיביה"סושדרוגמגרשמשחקיםלילדיביה"ס.
 )51תמיכה,אבזורושדרוגיעילותהשימושבמבנההחדשובכלהחלליםהנוספיםשנוספולביתהספר.
 )61המשךהתמיכהבהפעלתתוכניתהתערבותשלעמותת"חינוךלחיים"במסגרתביה"סהיסודי.
 )71הגדלתשעותהתגבורוהתמיכהבמקצועותהליבהעלחשבוןהמועצה.
 )81הפעלתתוכניתמועצתיתלמלחמהולמניעתתופעותוונדליזם,אלימות,עישון,שתייהחריפהושימושבסמים.
 )91הרחבתהתמיכה , הפעילותוהמע ורבותשלנציגיועדתהחינוךבכלהקשורבהשתלבותתלמידיהמועצהבמסגרות
לימודיותעלתיכוניותשונות.בהרחבתהיצעמגמותומסלוליהלימוד.
 )02הרחבתהתמיכה, הפעילותוהמעורבותשלנציגיועדתהחינוךבכלהקשורלפעילויותחינוכיות,קהילתיותהמשלבותאת
תלמדימערכתהחינוךעםתושביהקהילה.
 )12בנייתמסורתשלמסעלימודי"חזרהלשורשים"לספרדשלתורהזהבוביצועחילופימשלחותנוער.
 )22הרחבתהתמיכהוהמעורבותבהפעלתתוכניותחיצוניותלמעןשיפורמערכתהחינוךמהגניםועדהתיכון.
 )32הקמתאנדרטהאזוריתלנופליםתושביהמועצההאזורית.
 )42הקמתפורטלחינוכי,ערכיומדעילתושביהמועצה.
 )52הקמתמשטחאימוניםושטחמחנהלקראתגיוס.


5

מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
נספח מספר 2
הקמת מג"ל – מרכז גן רוה להישגים  -מצגת חברת אנקורי

הצעה להקמת מרכז תגבור ולמידה במועצה האזורית גן רווה
אנקוריהיאהרשתהפרטיתהגדולהוהוותיקהבישראל , המפעילה7 תיכוניםאינטרניים, בפיקוחמשרדהחינוך , קורסיהכנה
לבגרות, קורסיהכנהלבחינההפסיכומטרית , מוציאהלאורספרילימודוספרימיקודלבחינותהבגרות , לקראתמועדהקיץ
הקרוב,ייצאולאור36ספרימיקודלשאלוניםהשוניםשלבחינותהבגרות.
מרכזהמחקרוהפיתוחשלאנקוריעומדמאחוריהוצא תהספרים, החומריםנכתביםעלידימיטבמוריהרשתהמודעיםהיטב
לדרישותהבחינהולקשייםבהעברתהחומרלתלמידים .הםמאופייניםבגישהידידותית, מעוצביםבאופןברורוקריא , מקיפים
וממוקדים.
אנקורימפעילהמרכזילימודותגבורמטעםהרשויותהמקומיותבמספרבתיספרברחביהארץ.כמוכן,עדלפנישנההפעילה
אנקורי, גםאתפרויקט "המחציתהשלישית " עבורמשרדהחינוך . הפרויקטפעלבמהלך 3 שנים, התנהלב50 - מרכזים
ברחביהארץולמדובוכ10,000-תלמידיםבשנהבחודשיהקיץ.
אנקורימאמינהכימתפקידהלתתמענהמערכתימתאיםלכללקהליהיעד , תוךהתאמת המערכתלצרכיםהשוניםוהמשתנים
שלכללקהליהמטרה . מתוקףאמונהזומוגשתההצעהשמטרתהלקדםאתהתלמידיםבהתאמהלצרכיהםולדרישות
המערכת.

פירוט הנושאים כפי שהוצגו בפנינו:
.1

מערכת תגבור ולימוד ליסודי

.2

מערכת תגבור והכנה לקראת המעבר לתיכון

.3

מרתונים לקראת הבגרות

.4

השלמת בגרויות

.5

פסיכומטרי

.6

חוגים למצוינות

 .1מערכי תגבור ולימוד ליסודי  ,פרויקט "צועדים קדימה":
כיתה ז:הדרכהותגבורעלפיצרכיהתלמידיםוביתהספרבמהלךשנתהלימודים.
כיתה ח : שיעוריהכנהלקראתהמעברלתיכוןלתלמידיםהזקוקיםלתגבורוחיזוקו \אול תלמידיםהשואפיםלהצטיינות
ולמעברלמקצועותיוקרתייםיותר.
המרכזיפעל2-3ימיםבשבועלמשךכשעתיים-שלושלאחרשעותהלימודים.
המרכזייערךלטפלבצרכיםשלביתהספרובנוסףישלבבמידתהצורךלימודיבוקרבמסגרתשעותביתהספר.
צוותהמרכזימנה:מוריםמצוותאנקורי,מנהלאקדמי–תפעולי,נציגביתהספר,פיקוחפדגוגי-משהגרדוס.
יוקםצוותהיגוילמרכזהכוללאתמשהגרדוס,מנהלביתהספרומנהלאקדמיתפעולימטעםאנקורי.
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ועדת חינוך
שיווק: באתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצה , חלוקתמכתביםלהוריהתלמידיםבנושאמערךהתגבורובנ וסף
חלוקתפלייריםבמרכזיהדוארבישובים.
המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרתדמיהלימוד.
עלות ₪ 180 :בתוספת מע"מ לשעת הוראה .
 .2מרתון "עוברים לתיכון " 
אנקוריתציעלתלמידיםבמועצההאזוריתגןרווהמרתוןלימ ודיםבמתמטיקה, אנגליתולשון לקראתהמעברהצפוילתיכון
הקורסיםיתקיימובמהלךחודשהקיץ.
כלקבוצתלימודתמנהלאפחות15תלמידים,המרתוניםייערכובמתנ"סשבסמוךלמועצה.
שיווק: באתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצהוחלוקתמכתביםלהוריהתלמידיםבנוסףחלוקתפל ייריםבמרכזי
הדוארבישובים.
המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרתדמיהלימוד.
עלות ₪ 180 :בתוספת מע"מ לשעת הוראה.

 .3מרתון לקראת בגרויות
המועצההאזוריתגןרווהתוכללתתמענהאמיתיורצינילתלמידיהלקראתבחינותהבגרות.
אנקוריתערוךמרתוןחזרהותגבורלקראתבגרויותבמשךשבועיים (8-10 או 5/6 מפגשיםתלויבהיקףהמרתון ) בפסח
ו/אובקיץבמגווןמקצועות,המרתוןיועברעלידימוריםמקצועייםשלאנקורי,בתמיכתמחלקתהמחקרוהפיתוחשלאנקורי
ובעזרתספריהמיקודהידועיםמביתההוצאהלאורשלאנקורי.
שיווק: באתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצה חלוקתמכתביםלהוריהתלמידים  ובנוסףחלוקתפלייריםבמרכזי
הדוארבישובים.
המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרתדמיהלימוד.

היקף שעות ועלויות לקורס:
שאלון01-35שעות,850₪לתלמיד.המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ2010לכלתלמיד.
שאלון02-35שעות,850₪לתלמיד.המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ2010לכלתלמיד.
שאלון03-35שעות,850₪לתלמיד.המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ2010לכלתלמיד.
שאלון04-40שעות,980₪לתלמיד,המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ2010לכלתלמיד.
שאלון05-40שעות,980₪לתלמיד,המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ2010לכלתלמיד
לשוןא ' - 35 שעות₪850, לתלמיד. המחירכוללספרמיקודמותאם

 למועדקיץ

2010 לכלתלמיד .

לשוןב'-40שעות,980₪לתלמיד.המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ2010לכלתלמיד.
היסטוריהא'ואוב'-35שעות850,₪לתלמיד.המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ2010לכלתלמיד.
מספרמינימאלישל10תלמידיםבכלקבוצתלימוד.
שיווק: באתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצהחלוקתמכתביםלהוריהתלמידיםובנוסףחלוקתפלייריםבמרכזי
הדוארבישובים . המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרת
דמיהלימוד.
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 .4+5השלמת בגרויות  +פסיכומטרי :
תלמידיהמועצההאזוריתגןרווהיקבלוהנחהקבועהשתהיהבהסכמהביןמחלקתהחינוךלביןאנקורי
בקורסיההכנהלבחינההפסיכומטריתוהשלמתהבגרויותהנערכיםבקמפוסאנקוריבראשוןלציון.

.6חוג לחשיבה פסיכומטרית :
ייפתחחוגלתלמידים  מצטייניםמכיתותז -ח. בחוגזהיקבלוהתמידיםכליםלחיזוקחשיבהוהעשרהבמקצועותהמתמטיקה
אנגליתופסיכומטרי.
היקףשעותתש"ע:2שעותשבועיותב-10מפגשיםעדסוףהשנה.
היקףשעותתשע"א-2שעותשבועיותב-20מפגשים.
עלות200:₪בתוספתמע"מלשעתחוג.
כללי
במהלך כל קורס מועברים מספר משובים:
משובראשון–  כחודשלאחרפתיחתהמועדמתבצעמשובטלפונימדגמישמטרתולבחוןאתרמתשביעותהרצוןשל
התלמידיםמהמורה,הספקים,קצבהתקדמותוהבנתהחומרהנלמד.
משובשני–  כשבועייםלסיוםהקורסמועברמשובמקיףבכתבבכתותבונדרשיםהת למידיםלצייןבציונים 1-5 אתרמת
שביעותהרצוןשלהםבכלהסעיפיםהרלוונטייםלמורה , לקורס, לחומרהלימודשהועברועוד . בנוסףישמקוםלהערות
מילוליות.המשוביםהנ"למקודדיםומנותחיםעלידיגורםמקצועיחיצוני,המוריםנמדדיםעפ"יתוצאותהמשובים.
המדיניותהפדגוגית הכלליתשלהקורסיםנקבעתומפוקחתבפורוםניהוליפדגוגיבושותפיםמשהגרדוסמנהלפדגוגישל
התכניתובשיתוףרכזיהמקצועהרישתייםשלרשתאנקורי
לסיום:
חשובלנוליצורשיתוףפעולהעםמחלקתהחינוךשלהמועצההאזוריתגןרווהובכךליצורפלטפורמהדרכהיינתןמענה
מקצועיומיומןלתלמידיםבמועצתגןרווה.

בכבודרב
משהגרדוס
מנהלקמפוסאנקוריראשל"צ
ומנהליזמותחינוכית
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תוכנית מסע לימודי "בחזרה לשורשים" – תור הזהב בספרד.



ספרדהייתהביתליהודיםלמעלהמ-1500שנה,עדלגרושםבשנת.1492
היהודיםבספרדנחשפולתרבותהאסלאםמחד,לתרבותהנוצריתמאידךואףניהלואיתןדיאלוגמתמשךשכללעליותומורדות.
במהלךדיאלוגזהנוצרוהזדמנויותלהשפעותבין-תרבותיותוהפריההדדית.
אוצרותתרבותיים,דתיים,פילוסופייםוספרותייםשלהחוויההיהודיתמקורםבספרד:הרציונליזם,הקבלה,שירתהקודשושירתהחול,ממשיכים
בואולגלותאתאוצרותהתרבותבמקוםהיווצרותםהראשוניוהשורשי,וביחדנבדוקאתעכשוויותתכניםאלהבחיינו-כיהודיםוכישראלים.

בחסות אגודת הידידות ישראל-ספרד
תכני התכנית
 מפגשיםעםההיסטוריהוהתרבותשליהודיספרדבמקוםהיווצרותה.
 היוודעותלזרמיםהפילוסופייםוהתרבותייםהייחודייםשהתפתחובספרד.
 היכרותעםהמנהיגיםהבולטיםשליהודיספרד.
 היחשפותלאינטראקציהביןהתרבותהיהודיתלתרבותהמוסלמית.
 היחשפותלאינטראקציהביןהתרבותהיהודיתלתרבותהנוצרית.
 התמודדותעםסוגיותהעולותמגירושהיהודיםמספרד.
 מפגשיםשלתלמידיםמישראלומהתפוצותעםעמיתיםמספרדכדילבחוןקשריםבהווהובעתידעלרקעהעברהמשותף.
 מפגשעםצעיריםיהודיםבספרדשלהיום.
מטרת התכנית
 לחוותאתהסיפורשליהודיספרדכמנוףלחיבורלערכיםשלעולםיהודירוחניעשיר,אשרהצמיחתרבותיהודיתסובלנית.
 להעמיקבמהויותוהתכניםשלהמושגבית.
 הקנייתרבדיםחדשיםבגיבושהזהותהיהודיתשלצעיריםבישראלובתפוצות.
קהל היעד
 תלמידיהחטיבההעליונה(י'-י"ב)שלבתיהספרהעליסודייםבישראל,החלמכיתותי'ומעלה.
 צעיריםמהתפוצותבגילאיםהמקבילים.

מסלול הסיור לספרד היהודית

יום  1 /תל אביב  -מדריד  -טולדו Tel Aviv - Madrid - Toledo
טיסהלמדריד,למפגשראשוניעםספרדדרךבירתה,ופתיחתאשנבלאומנותוארכיטקטורהאירופאית:סיורפנוראמיבמדרידבפסאודהלהקסט
המשךנסיעהלטולדו,במחוזקסטיליה-לאון,הידועהכירושליםאשרהייתהבספרד.
לינהבטולדו.

יום  2 /טולדו  -קורדובהToledo - Cordoba
נתחילאתביקורינובטולדו.נקייםתצפיתעלהעירונשווהביןהנופיםשלירושליםוטולדו.נבקרבסוקודובר:כיכרהשוק.נבקרבקתדראלה,בבי
מטולדונדריםלקורדובה,במחוזאנדלוסיה,אשרבזמנוהייתהבירתהחליפות.
נבקרבמסגד/קתדראלהשלקורדובה,בכיכריהודההלוי,בכיכרטבריה,בפסלהרמב"םובביתהכנסת,ונבצעפעילותאינטראקטיביתעלדמותוש
זמןחופשיבעירקורדובה.
לינהבקורדובה.
יום  3 /קורדובה -קסרסCordoba - Caceres
נתחילאתהבוקרבקאסהספרדבקורדובה,אתרהמציגאתהסיפורשליהודיקורדובהואתהפזורההספרדית.נשחזרבמקוםאתה"סלוןהספרותי
התלמידיםיתחלקולקבוצותעבודהלצורךלימודשלמשורריתורהזהב:יהודההלוי,משהאבןעזרא,אברהםאבןעזרא,שמואלהנגיד,דונשבן
נמשיךלעירקסרס,בחבלאקטרמדורה,העירשלימיהבינייםהשמורהביותרבאירופה,אשרהוכרזהנכסלאנושות.נבקרבקסרסבכיכרהמרכזי
עלחייהאנוסים:יחידהאינטראקטיבית.
לינהבקסרס.

יום  4 /קסרס  -בחר  -קנדלריו  -הרבאסCaceres - Bejar - Candelario - Hervas
מקסרסניסעלעירבחרלביקורברובעובמוזיאוןהיהודי.שמותמשפחהכמובז'רנו,בהרובכר,מקורםמהעירהזאת.
המוזיאוןמציגאתסיפוריהודיספרדואתהדילמותשעמדובפניפרסומושלצוהגירוש:להתנצראולעזובאתספרד.
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נלבןאתהנושאבמתחםהמוזיאוןבפעילותאינטראקטיבית,ובהמשךנתייחסלמוטיבהמפתחשמופיעכסמלשלהמוזיאוןונשחקאת"משחקהמפת
בהמשך,סיורבעיירההציוריתקנדלריושבראשההר.נראהאתהבתיםהמיוחדיםשהיושייכיםליהודים,ונמשיךלעיירההרבאס, לשפתנחלאמ
אפשרותאחרתהיאקיוםמפגשעםצעיריםמקומיים,ארוחתצהרייםמשותפתוהמשךפעילותבקנדלריושבראשההר,ובעיירההרבאס.בקנדלרי
סיורמוסיקליבכפר,בהשתתפותהתלמידיםמישראלומבחר,וסיכוםהפעילות.
לינהבהרבאס.

יום  5 /הרבאס  -סגוביה  -מדרידHervas-Segovia-Madrid
ניסעלסגוביהבמחוזקסטיליהלאון.נתחילאתהביקורבאקוודוקטשלסגוביהונמשיךלרובעהיהודי,בכנסייתקורפוסקריסטיאשרהייתהבעבר
המשךנסיעהחזרהלנקודתהפתיחהשלהטיול,מדריד.
לינהבמדריד.

יום  6 /מדריד -ת"אMadrid - Tel Aviv
לסיכוםהסיור,מפגשעםצעיריםיהודיםודיוןעלמורשתמשותפתועלהקשריםביןקהילותישראלבינןלביןעצמן,וביןהקהילותלישראלבפרט
נסיעהלשדההתעופהלטיסהחזרהלישראל.
*סדר הביקורבאתריםעשוילהשתנותבהשפעתזמניטיסות,מזגהאוירוהתנאיםבשטח.
התכנית אושרה על ידי ההיסטוריון ד"ר פנחס ביבלניק.
התכנית היא בלעדית של מחלקת שורשים ושבילים בחברה הגיאוגרפית ,בהנהלת לאה נצר.
מחיריסופקעלפידרישה.
בנוסף לתכנית המוצעת ניתן להוסיף מודולות משלימות







חילופינוער
שלושתהתרבויות
מוסיקהומחול
השפההספרדית
מנהיגות
מחשבתישראל

לצפייהבמשובשלתלמידיםשהשתתפובסיורבמרץ2010ישלהיכנסלקישורהבא:
http://www.geotours.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/001.pdf
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לוח חכם רב מסך

להלןמספריתרונותייחודייםלמערכתשלנו:
 .1המערכתפועלתעלכלסוגשלמשטחהקרנה.(לוחכתהרגיל,מסךבד,קיר,פלזמהוכו').
 .2הלוחהיחידשמאפשרהתקנהקבועהאוניידתלפיבחירתהמשתמש.
 .3מכיווןשהמערכתמבוססתעלהלוחהרגילשלהכתההיאמאפשרתעבודהעםלוחחכםאולוחרגיללפיבחירתהמורה.
 .4גודלבלתימוגבלעד3X3מטר.מאפשרתצוגהעללוחגדולומתאיםלכתותגדולות,אולםאואודיטוריום.
 .5מוטהפעלהארוך.היתרונות:א.מניעתסינוורהמורהע"יהרחקתומנורתהמקרן.
ב.מניעתהסתרתהלוחע"יגוףהמורה,(מניעתהצללה).
.6עלותתועלתמרביתביחסלחלופות.
.7המערכתשלנומבוססתעלשימושבלוחהרגילהקייםבכתה.
.8 פשוטמחבריםאתהמערכתבחיבורUSBלמחשבשממנומקריניםעלהלוח/המסךולאחרכיולקצרכללוחהרגילהופך
ללוחחכםאינטראקטיבי . כךהמורהיכוללעבודעלהלוחבאמצעותעטאלקטרוניכעכברמחשבאוכעטמחיקבהתאם
לבחירתו. המערכתמכילהתכונותחכמותנוספותשיהפכוכלשיעוראופעילותלחויהמרתקתומעניינתביותרלתלמידים.
.9תכונותייחודיותשלמערכתרבמסךאינטראקטיבי:
 .1המערכתפועלתעלכלסוגשלמשטחהקרנה:לוח,מסךבד,מסךפלזמה,ואפילועלקיר.
 .2המערכתפועלתעלמשטחהקרנהעדגודלשל'',150ולכןמתאימהלעבודהגםבאולם/אודיטוריום.
 .3שוםמתקןלאמוצמדללוחלצורךהפעלתהמערכת.
 .4עקרוןפעולה:אינפראאדוםולכןזמןתגובהמהיר,וכתיבהרציפהומדויקת.
 .5אפשרותלהתקנהקבועהאוניידתלפיבחירתהמשתמש.
 .6איןצורךבתשתיותלהתקנה.
 .7איןצורךבהתקנהשלצוותטכני.
 .8איןצורך/תלותבשרותטכני.(החלפתחלקתקולבחלקחלופי).
 .9יחסעלות/תועלתמירביביחסלחלופות.
מצ"במצגתאודותהמערכת,וקישוריםלעלוןמידעולסרטוןהמחשה.
קישורלעלוןמידעעםמפרטטכנישלהמערכת:
http://onfinity.com/down/other/CM2%20Max%20Catalogue_v30.rar
קישורלסרטוןהמחשהוהדגמהשלהמערכת:
http://onfinity.com/down/Reseller/CM2MaxVideolivedemo.rar
להלןמספריתרונותייחודייםלמערכתשלנו:
 .1הלוחהיחידהפועלעלכלסוגשלמשטחהקרנה.(לוחכתהרגיל,מסךבד,קיר,פלזמהוכו').
 .2הלוחהיחידשמאפשרהתקנהקבועהאוניידתלפיבחירתהמשתמש.
 .3הלוחהיחידהפועלעדגודל3X3מ'.מתאיםגםלכיתהגדולה,אולםאואודיטוריום.
 .4הלוחהיחידעםמוטהפעלהארוך.
 .5יחסעלות/תועלתמרביביחסלחלופות.
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פתרונות לחינוך
התוכנהמאפשרתלךלשלוטבמחשבובכלהיישומיםשלוכשאתהעומדבכיתהלידהלוח.
מחקריםמראיםשהשימושבלוחהחכם "–  רב מסך" מעלהאתהמוטיבציהוההקשבהשלהתלמידיםבאופןדרמטי , מאפשר
למוריםליצורבקלותולהתאיםבמהירות,משאבילימודקיימים,לצרכיהכיתהבזמןאמת.
הצבעוניותוהדינמיותהרבהלוכדיםאתעיניהתלמידיםומרתקיםאותו.
התלמידלאצריךלבזבזזמןמיותרלהעתקהמהלוח , כלהפעילות(עםהשינוייםשנעשובכיתה)נשמרתלקובץבמחשבוניתן
לשלוחבמייללכלהתלמידים.
אתםהמוריםיכוליםלשלבביןהחומרשהכנתםבביתוביןסיעורמוחותבכיתה.
עלגביהמצגתשהכנתםאתםיכוליםלכתובבעטדיגיטליתבכתבידכם:
רעיונותאינטואיטיביים,פתרונות,ותגובותשלהתלמידים
בכלמקוםעלהמסך!
איןצורךלעבורללוחהרגילבאמצעהמצגת-ישלוחלבןעלגבימשטחההקרנה.
הכתיבהבעטהדיגיטליתהרבהיותרנוחהמכתיבהע"יהעכברשלהמחשב.

צעדקדימהלדורחדששללמידה
לוחחכם-"רבמסך"

א.א.תאומיםאדלמןבע"מ–
לקביעתהדגמהופרטיםנוספים:גילעד5630651–050
לסרטוןהדגמהומידענוסף:http://www.aatwins.com
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לכבוד
המועצה האזורית גן רוה
לידי מר אורי נצר – מנהל מחלקת החינוך

תאריך14/2/2010 :

הצעת מחיר (מיוחדת ל-מ.א .גן רוה) ל-רב מסך אינטראקטיבי (לוח חכם נייד)
אורי שלום רב,
בהמשך לפגישתנו ,אנו מתכבדים להגיש את הצעתנו למערכת רב מסך אינטראקטיבי (לוח חכם נייד).
מחיר מיוחד
מחיר רגיל
תאורהפריט
ל-מ.א .גן רוה
 3,500ש"ח
מערכת רבמסך אינטראקטיבי
5,900
המערכת כוללת מקרן אינפרא אדום ,תוכנה ,מוט סימון ועט
אלקטרוני המשמשים כעכבר מחשב או כעט לכתיבה לפי
בחירת המרצה.
כלול
800
תוכנת לוח חכם מיוחדת IQ BOARD SOFTWARE
 350ש"ח
ערכת להתקנה קבועה בתקרה (כולל כבל באורך 15מטר)
600
ההצעה מבוססת על הזמנה מינימלית של  4מערכות.
להלן מספר תכונות ייחודיות של המערכת שלנו:
 .1עובד על כל סוג של משטח הקרנה( .לוח כתה רגיל ,מסך בד ,קיר ,פלזמה וכו').
 .2הלוח היחיד שמאפשר התקנה קבועה או ניידת לפי בחירת המשתמש .
 .3גודל בלתי מוגבל עד '' .150מתאים לכתה גדולה ,אולם או אודיטוריום.
 .4מוט הפעלה ארוך .היתרונות:
א .מניעת סנוור המורה ע"י הרחקתו מנורת המקרן.
ב .מניעת הסתרת הלוח ע"י גוף המורה( ,מניעת הצללה).
 .5אפשרות לעבודה עם לוח כתה רגיל או לוח חכם לפי בחירת המורה.
 .6עלות תועלת מרבית ביחס לחלופות.
תנאים כלליים:
 .1המחירים אינם כוללים מע"מ.
 .2מחירים כוללים אספקה ,הדרכה תפעולית למורים ,ואחריות לשלוש שנים.
 .3מועד אספקה :מיידי עד גמר המלאי או תוך  14יום מקבלת הזמנתכם.
 .4תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מהאספקה.
 .5תוקף ההצעה 14:יום.

 בכבוד רב,
טלפון סלולרי050-5630651 :
גילעד אדלמן
מנכ"ל
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נספח 5
לוח מודעות אלקטרוני
מוסדות חינוך ולוח המודעות
מוסדותחינוךתמידצריכיםלתקשרעםקהלמאודגדולשלתלמידים , מורים, מבקריםוהורים . המנהליםצריכי םלהשקיע
בפיתרוןשייראהתוצאותמיידיותגםלמשתמשיםבווגםלקהלשהואפונהאליוובנוסףלכךמאפשרהטמעהפשוטהוקלה
לסגלוהתלמידיםשמתחלפיםבקצבגבוה
עדהיוםהתקשורתעםקהלהיעדבעזרתלוחותהמודעותנעשתהבאופןפרטניעלידיגופיםשונים,מישרצהלפרסםהודעה
כזואואחרתהיהצריךלהתחרותעלתשומתהלבעםשארהגופיםשמפרסמים,ביןאםזוההנהלה,צוותהמורים,אגודות
סטודנטיםאומפרסמיםחיצוניים.
וכךנוספולהםעלהקירותלוחותמודעות,שבגללמספרםהרבכברחולקולקטגוריות,ותמידעלועלגדותיהםבשטףאדיר
שלמידעלאמנוהל ,לאמכווןולרובגםלאעדכני .
ניסיוןלקרואלוחמודעותכזהנגמרלרובבתסכולוייאוש.אחרישהקוראמצליחלברוראתהמודעותשרלוונטיותאליו,הוא
מגלהשהןהיורלוונטיותבשבועשעבר.
ומבחינתההנהלההרישלוחהמודעותדורשמזכירהבמשרהמלאה ,שלאלדברעלהכמויותהאדירותשלדיוודפים
שמבוזבזותעללוחותהמודעות .
אזמהלוחהמודעותהדיגיטלימציעלנוכדילהתגברעלהבעיותהללו ?
מהםהצרכיםשלנומלוחמודעות?
דברראשון,אנחנורוציםשליטהמלאהעלמהשמוצג,להשאירבידינואתהאפשרותלהציגהודעותדחופותבלישיופרעועל
ידיהודעותאחרות,ובנוסףלמנועאורחיםלאקרואיםשרוציםלהסתנןללוחהמודעותשלנו.
לאחרמכן,אנחנורוציםלתזמןאתהמודעות,וכךלהשאיראתמהשמוצגתמידרלוונטי,אםפגתוקפהשלהמודעה,היא
יורדתאוטומטיתולאמפריעהלנויותר.
גופיםשוניםשמעונייניםלפרסםעללוחהמודעותשלנויאלצולעבורדרכנו,וכךנוכללהשאיראתהשליטהבידייםשלנו,
ואףלגבותכסףממפרסמיםחיצונייםשמעונייניםלקדםאתשירותיהם.
בנוסףלכך,אנחנורוציםלפרסםמודעותשונותבמיקומיםשונים,הסגלנחשףלמודעותבמקומותשוניםמהתלמידים,
והמבקריםצריכיםהכוונהברחביהקמפוס.השליטהעלמיקוםהמודעותשיוצגוחשובמאודלרלוונטיותשלהמודעות.
כלהשליטהצריכהלהיותממיקוםאחדוממחשבאחד,איןצורךלהטרידשלושהאנשימפתחשוניםבשביללעדכןאתלוח
המודעות,העדכוןצריךלהיותאינטואיטיביופשוט,וצורךמינימוםמאמציםוזמן.למרותזאת,חשובההאפשרותלשלוט
מרחוקעללוחהמודעותכךשתמידנוכללעדכןאתהמסכיםגםאםאיןכחאדםבנמצא.
מההיתרונותשאנחנומקבליםמלוחמודעותדיגיטלישכזה?
חיסכוןאדירבכוחאדם,שעותעבודהוהוצאותדפוסלמיניהם.הרבההוצאותשעדהיוםנראואלמנטאריותייעלמולבלישוב .
המסכיםתמידעדכנייםוכמעטללאמגעידאדם ,השליטהנעשיתמראשבשיטת'שגרושכח'.
התכניםשמוצגיםאינםסטטייםיותר,אלאמבוססיוידיאוותנועה,מושכיםאתהעיןואתתשומתהלבשלהצופים
הפוטנציאלייםבצורהשאףשלטמודפסלאיכוללהתחרותבה.כשהמסכיםרלוונטייםהםיעניינומאודאתקהלהיעד,שכבר
לאצריךלהתאמץבשביללסנןאתהמודעותהרלוונטיותעבורו,המודעותמסווגותעלפיהמיקוםשבוהואנמצאועלפיהזמן
שבוהואצופהבמודעות,וכךהענייןבמסכיםגוברוהעברתהמסרהופכתלקלהופשוטה.
מקורהכנסהנוסף,ניתןלפרסםעלחלקמהמסךאובזמניםמסוימים,בסוףהחודשאפשרליצורדו"חותמפורטיםשעלפיהם
ניתןלחייבאתהמפרסמים.
חלוקתהמודעותלערוציםשוניםמאפשרתשליטהקלהעלמהיוצגומתי,וחלוקהשלהמסכיםלקבוצותמקלעלהאיפה
והאיך.
גםהשליטהעלכיבויוהדלקתהמסכיםנעשיתבאופןממוחשבלחלוטיןוחוסכתחשמלומשאבים.
המערכתמאודמודולאריתומאפשרתהתאמהלכלתקציב,החלממערךפשוטשלמסךאחדעדלרשתמסכיםענפה.אופציה
שימושיתהיאהתקנההדרגתיתשלהמערךלמעןניהולפיננסינכוןיותר.
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