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ועדת חינוך

ה'טבתתשע"ד 
80דצמבר 3812

לכבוד 
חבריועדתחינוך 

שלוםרב ,
הנדון:פרוטוקולועדתחינוךמס'3ל-3812
נוכחים:מוניאלימלך-ראשהמועצה,שמוליקמימון–מנהלמחלקתהחינוך,אהובהפוקס-מנהלתביה"סאזורי
גןרוה,ליאורהברש -מנהלתביה"סבטב"ע,שייקהבילו-יו"רועדתהחינוך,אורייעקובי– יו"רהנהגתהורים,
גלעדבכר–נציגציבור .
נעדרו:יוסידוד,אמירחן,מיכאלגוטליב-מנהלמחלקתתרבות,נוערוספורט,קאריןגזלה–רכזתנוער .
על סדר היום:
 .1אישורפרוטוקולועדתהחינוךמספר1ל-3812-שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך–אושרהפרוטוקול.
 .2ביה"ס"בטב"ע"–ליאורה ברש מנהלת בית הספר:


עדכונים שוטפים על הנעשה בביה"ס – תמונת מצב פתיחת שנת תשע"ד – ביה"ס מונה השנה 32
תלמידים,ששכיתות,נכנסולביה"סתלמידיםעםמחלותקשות,הםמקבליםטיפולייחודי,סיועפרטני
ופורחיםלמרותמצבםהבריאותי.צוותביה"סעושהעבודהקשהמאדומשקיעהמוןבכלילד.



ישצורךבהארכתתקופתהשיבוץשלסייעתששובצהלתמיכהבילדהחדשהשהצטרפהלביה"סמעבר
לשלושהחודשיםכדילהגיעעםהילדהלהישגים.

מוני אלימלך – מבקשלדעתהאםישבעיותהדורשותהתערבותשלהמועצה,במידהוישמבקשכיתעשהפנייה
למועצה  במידיאינומסכיםכיעלויותשרשויותהשולחותילדיםלביה"סחייבותלשאתבהןנופלותעלהעמותה או
עלהמועצה.נמצאכימימוןהנופלעלהעמותהכוללעלויותשלבעלימקצועכמואחותוסייעותואחריםאשראינם
ממומניםע"יהרשותהשולחתאלאעלחשבוןהעמותה והמועצה.קמחותורההולכיםיחדולכןאיןזהמשנהמי
משלםאבלחובהעלהרשותהשולחתאתהילדלממןאתהסייעתשלו,האחותהאישיתהצמודהאליו,המלווהשלו
וכלדבראחרהנדרשלפיהאבחוןשלהילד.ישלקייםישיבהדחופהעלמנתלסגוראתהנושאשלהעלותשל
הסייעתעלהרשותהשולחת,במקרהזהרחובות .
דר' יבלון יעקב – הנושאשלסייעתאינויכוללבואעלחשבוןהעמותהאלאעלחשבוןהרשותהשולחתולאעל
הבעלות,שובבמקרהזההרשותהיאעירייתרחובות .


דיווחעלפרויקטיםמתוכנניםלביצועבתשע"ד–הגשתתלמידיםבפעםהראשונהלבגרויות,שישה
תלמידיםייגשולבחינהביחידהראשונהבמחשבים.לקראתתשע"המקוויםכיייגשוגםלאומנותאו
לטיפולבבעליחיים.



ממשיכיםעםמתמטיקהשימושית,תוכניותתקשוב,מוסיפיםשילובמרפאהבאומנותבשילובעםמחשוב.



אנחנומבצעיםחשיפהשלהלומדיםלחברהולקהילהויוצריםקשריחדעםהפיקוחלשילובשלתלמידנו
בפעילויותייחודיותעםבתיספרמהאזור.
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שופצהבחופשפינתהחי והיאפעילה.ממשיכיםאתהעמקתהקשרעםתנועתהנוערהצופיםועםמרכז
מע"ש .חלק מהבוגרים יצאו לעבוד ב חצר האירועים "הנחלה" והתנסו בעבודה מעשית .תעשה במהלך
השנה פעילותבנושאעבודהבמטבחקר.ממשיכיםלעבודעםחברתחשמלוהגמלאים.הילדיםממשיכים
אתהחונכותבגניםבאישורהפיקוח.מעמיקיםאתהקשרעםבתיהספרעיינות,גןרוה,ארגמן,חטיבת
בינייםרביןוביתאור.יומייםבשבועמתקייםיוםלימודיםארוך,עד.10:88התלמידיםמקבליםתמיכה
בשעותהתוספתהןבלימודיםוהןבהעשרה.



הוקםבנייןחדשהמוגדרכמרכזתקשובולידודירתמגוריםהמדמהביתלסימולצייתמגוריםעצמאיים.



פתחנוסדרתמפגשיםעםהוריםלתמיכהוהתמודדותעםבעיותייחודיות.



מצגתתמונתמצבביה"סמצורפתלפרוטוקולזה.

 .3ביה"סיסודי"גןרוה"-אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי:


עדכונים שוטפים על הנעשה בביה"ס – תמונת מצב פתיחת שנת תשע"ד  -ביה"ס גדל ומכיל 036
תלמידים,32כיתותו-08אנשיצוות.קיימנוסדנאותבנושאהקמתמבנהארגוני.



ניליביידאנבחרהלסגניתראשונהלמנהלתביתהספר,רוניתבכרנבחרהלסגניתשנייהויששביעותרבה
מתפקודכללבעליהתפקידיםבביתהספר.בנושאיהניהולנעשהעבודה קשה ,הוגדרמבנהארגוניחדש
לביה"ס ,הוגדרו בעלי התפקידים ,סמכויותיהם ,כפיפות וקשרי עבודה .העבודה המעמיקה בנושא
התאפשרהבזכותהתמיכהוהליווישלדר'יעקביבלון.יבלון ליווהאתכלהתהליךועדייןמלווה,תומך
ומנחהאותנו.אתמולחגגנואתיוםהמורהבביה"סוראשהמועצההגיעבהפתעהוהגישלכלמורהעציץ.



שעותפיצולבשכבותז'וח'ניתנותהשנהכמובשנהשעברה.שכבתו'מפוצלתלשלושקבוצותבאנגלית
ומדעים.שכבתכיתותא'מקבלותתגבורלימודיכנ"לשכבתכיתותב'.

אורי יעקובי –  סבורכיישלתתמענהמקצועילפניותההוריםבכלהקשורלבקשותתגבורולפיצוליכיתות,יש
לבדוק את עצמנו האם אנחנו באמת עושים נכון בחלוקת הכיתות רק במקצועות אנגלית ומתמטיקה .יש לשוב
ולבדוקהאםישבאמתהצדקהלפיצולזה,אוליכדאילבחוןאתנושאהפיצוללעומק .
שייקה בילו –  מסכיםעםאוריבמאהאחוזים,ישלבחוןבאמתולעומקאתנושאהפיצול .סבורשישלבחוןבכל
שכבהבאילומקצועותישצורךלפצלובהןלבצעאתהפיצולולאתמידרקבמקצועותהליבה.


המועצה תומכת ,כמידי שנה ,בבית הספר ע"י מימון מורה למחשבים ותקשוב ,מורה לאנגלית ,מורת
שילוב.השנהנוספהתמיכהחדשהשלהמועצהבמימוןאםביתלעבודותניקיון.



בוצעושיפוציקיץבכלהכיתות,נעשהאיטוםגג,כלביתהספרנצבע,ופניביתהספרשודרגו,הוחלפו
מדרגותוהותקנומתקניםלרווחתהתלמידים.

גלעד בכר–אנירוצהלדעתכיצדמתייחסיםלאםהבית,מקווהמאדשהיאלאשקופהבפניהם .
אורי יעקובי–לפיהמידעשבידיהיאמתקבלתכאחתהסגניותשלצוריאבהבית .
אהובה פוקס – מיוםהגעתהרמתהניקיוןעלתהפלאות,השירותיםנראיםאחרתלגמרי,גםהילדיםוגםההורים
שבעירצוןמרמתהניקוןהחדשהשלהשירותיםובכלל.
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דיווחעלפעילויותהמופעלותבתשע"ד – פעילויותחגיתשריעברובהצלחה,שבועפעילותזה"בנערך
בנובמבר,יוםשיאנערךבאמצענובמבר,נערךטקסמרגשבוהתארחוחניכיםמהוסטלמאשדוד.בינואר
תעשה פעילות בנושא ט"ו בשבט ,ויערך טקס חלוקת צלשי"ם וחלוקת תעודות מחצית ראשונה .בסוף
פברוארמתוכנןהטיולהביתספריובמרץפורימוןושבועבריאותוחינוךגופני.באפרילפעילותלקראת
פסח,ביונייוםרבידע.



השנה ביוזמת ומימון המועצה ,בשיתוף מנהל מחלקת החינוך החדש יצאו התלמידים למספר מופעי
תאטרון.



דיווחעלפרויקטיםהמבוצעיםבתשע"ד  -נרכשו 3סככותצל,הוצבושולחנותבטוןלדמקה וששבש,
הוצבושנישולחנותפינגפונג,מוקםמתקןכושרלילדיםעםרצפתגומי.



ממשיכיםבקשרהביןדורי,ממשיכיםבהערכהחלופית,בשיתוףהפעולהעםהרשותהטבעוהגנים,נעשית
בדיקהלגביפעילותבגבעתחומרה.



נושאשעלההשנהלדיוןהואשימושבטאבלטיםככלילימודיבכיתותבמקצועותשונים,כפי שהוצאכבר
בעבר ע"י מוני ושייקה .אהובה מבקשת כי ירכשו  28טאבלטים לפחות כך שכיתה שלמה תוכל לעבוד
איתםבמקביל.הטאבלטיםיושאלוע"יהתלמידיםלמשךהשעורויוחזרובסיומו.

שייקה בילו – אני סבור שבהחלט הגיע הזמן לשדרג שוב את מערך התקשוב והכנסת טאבלטים לשימוש
התלמי דיםבמהלךהשעוריםיהווהקפיצתמדרגהנוספתברמתההוראהשלביה"ס.אנימבקשמראשהמועצה
לשקולבחיובלבצעאתהרכישהבמשותףיחדעםהנהגתההורים.
מוני אלימלך – לאור הצורך שהועלה בפני כעת ,ומכיוון שאני רואה בשדרוג התקשוב של ביה"ס כמטרה
חשובהביותרוכמובןלאורההישגיםוהשימושהנרחבשלהמוריםוהתלמידיםבמחשביםהניידיםוהנייחיםאני
אשקולבחיובציודשלביה"סב28-טאבלטיםלקראת .3812
שמוליק מימון – בשיחותשהיוליעםאהובהעלתהבקשהלבחוןהכנסתתוכניותלמנהיגותלמערכתהחינוך.
אנחנובוחניםמספרחלופות .
אורי יעקובי – מניס יוניהפיקודיאנייכוללומרכיתוכניותרבותהנקראת"תוכניותמנהיגות"אינןמממשות
אתהציפיותשלהםוההוכחהלכךהיאשילדיהמועצהמוביליםבשירותצבאי,בשרותמשמעותיובאחוזיגיוס
מהמוביליםבארץ .
דר' יבלון יעקב – אנימציעמשהועקרוני,לפניקבלתכלתוכניתהתערבותחיצוניתבנושאימנהיגותוכדומה
ישלקייםהתייעצותרציניתלפנישלוקחיםהחלטהבכיוון. 
גלעד בכר –  חשובלילצייןאתמערךהחוגים,במיוחדהריקודוהכדורסל,איןספקשישבתחוםזההישגים
רבים ומכובדים .אני חושב שאולי שצריך לעשות ארגון מחדש למערך החוגים ולהכניס בתוכו תוכניות
ייחודיותחדשניותהמתאימותלילדיםולבנינוער שאינםרוקדיםאומשחקיםכדורסל.אנירוצהלהעלותאת
הנושא של חוגים ולהעצים ולמנף את הנושא ולהגדיל את כמות החוגים והפעילויות המתאימות לאוכלוסייה
הקיימתוהגדלהבמועצה .


מצגתתמונתמצבביה"סמצורפתלפרוטוקולזה.
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 .4פעילות השרות הפסיכולוגי במועצה – תשע"ד – דר' יעקב יבלון – ברמה העקרונית תפקידו של השרות
הפסיכולוגיהואלנסותולפעולברמההפרטניתבכלרמותהגיל,מהפעוטוןועדסיוםמערכתהחינוך.כמובן
ניתנת תמיד עדיפות להתערבויות על פי העבודה מול המסגרת החינוכית הפונהבבקשהלהתערבות השירות
הפסיכולוגי .הטיפולהמקצועינעשהבמקרהזהברמתהילדוהוריו,אבלחלקנרחבמהעבודהמתועללעבודה
מערכתיתעםגןמסויםועםהצוותהמובילבואולחילופיןכיתהבביה"סוהצוותהחינוכישלביה"ס.הכוונה
היאשהמערכתתדעלהתמודדעםבעיותחינוכיותוהתנהגותיותפרטניותתוךכדיצמצוםהשימושבאבחונים
מיותריםשהיונחלתהכללבשניםהאחרונות.מהשנהאנחנופורסיםכנפייםלתוךביה"סבטב"עבאופןברור
ומוצלח ביותר מהשנים הקודמות ,אנחנו נמצאים בכל הכיתות ובכל מסגרות החינוך המיוחד במועצה מעבר
לעבודההשוטפת,אנחנונמצאיםהשנהגםבהתערבותבכלהנושאהארגוניוהניהולישלהנהלתביתהספרעד
להכנת מבנה ארגוני חדש של המוסד .נעשתה השנה השקעה מיוחדת בגן הדס שהיא מעבר למתוכנן כיוון
שנוצרו צרכים ייחודיים .אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאודות לשמוליק מימון ,מנהל מחלקת החינוך על
שיתוףהפעולההפורהכיאניחששישעםמילדברוהואמחויב,עוזרדוחףנושאיםבאופןמקצועיוחשוב.
בהזדמנות זו אני רוצה להעלות שוב לדיון את נושא הקמת מרכז קהילתי טיפולי בגן רוה .הכוונה למרכז
מקצועי בו י ינתן מענה לתושבי המועצה לצרכים האישיים והפרטניים שלהם בנושא תמיכה פסיכולוגית
לקהילה.במרכזיבוצעופעילויותטיפוליות,יינתנוהרצאותויערכופגישותאישיותומשפחתיות.

 .5עדכוניםעלפתיחתשנה"לתשע"ד-מערכתחינוךגןרווה–שמואל מימון מנהל מחלקת חינוך:


חמישהחודשיםאנימשמשבתפקידמנהלמחלקהחינוך,ואנימרגישכישיתוףהפעולהשאנימקבלמכל
הסובביםאתהשולחןהואמעלומעברואנירוצהלהגידתודהלכולכם.



עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבמערךהגנים– תמונתמצבפתיחתשנתתשע"ד  280תלמידיםגידולשל
0%מהשנהשעברהוהצפיהואכיהמספריםיעלוגםבעתיד.

שייקה בילו –  אנימביןשבגללהגידולבאוכלוסייהנצטרךבינויעתידי,האםזהכברמחויבלשנההבאה?
האםזהרקגניםאוגםכיתותביה"ס .
שמוליק מימון – אכןכן,האוכלוסייהגדלה,האכלוסבאירוסיחדעםההרחבהשלקיבוץפלמחיםמחייבים
בינויבמידי,כרגערקבגניםאבלבעתידגםבביה"ס.אנירוצהלצייןכיקיבלנוהיוםאתהאישורלבנותשני
גנים במגרש העפר שמול הגנים .העלות המשוערת היא כ -שלושה מליון  ,₪המימון שהתקבל הוא כמעט
מחציתהעלות,שארהסכוםמתקציבהמועצה .
מוני אלימלך–אנירוצהלצייןכיהשנההייתהלנובגניםבעיהשמספרהילדיםגדולממהשאנחנורגילים.זה
נובעמגידולבאוכלוסייה,מרישוםמאוחרשלילדיםלמערכתהחינוך,מהצטרפותתושביםמידלקראתתחילת
שנתהלימודיםללארישוםמוקדם.אנימתכווןלהעלותאתהנושאבמליאתהמועצהובישיבתההבאהולבקש
אתאישורהמועצהלתקצובוהקמתשניגניםבתקןמלא. 
באופן עקרוני ,בגלל הגידול באוכלוסייה הצפוי בשנים הבאות ,במידה ונצטרך בינוי נוסף למערכת החינוך
נשקולהקמתמבניםחדשיםבמסגרתהקריההחינוכיתגןרוהולאמחוצהלה. 
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבתיכוןברנר–תמונתמצבפתיחתשנתתשע"ד–בברנרלומדיםהשנה331
תלמידים.בעיינות10תלמידים.



פרויקטספריתפיג'מהבגניםממשיךוכוללמהשנהגםאתקיבוץפלמחיםובסיסהילה.קיימנומפגשעם
נציגיהוריהגניםוהמפגשהיהפורה.



היהפיגורבדיווחיםעלנושאההסעותלמשרדהחינוך,נעשתהעבודהרצינית להדביקאתהפיגורוכעת
הנושאמתפקדכנדרש,קיבלנואתכלהמימוןהנדרש.



חידשנואתהפעילותבנושאבריאותהשןבגןרוה.



מנענונשירהשלתלמידיםמברנרושילבנונושריםבמוסדותחינוךבאזור.



דיווחעלציוניבגרותתשע"ג–ברנר–במקצועותהראלייםהשיגיתלמידנוהיוגבוהיםמהממוצעהארצי.



יוםהמאבקבסכנותבגלישהברשתיתקייםבמהלךדצמבר.3812

שמוליק מימון-הועלתהסוגיהשלהורהכיתלמידיביתהספרחוגריםאתחגורותהבטיחותביציאתםמביתהספר
אולםלאחרהיציאהמהמועצה הםמשחרריםאתהחגורותונוסעיםללאחגורותעדלפיזור .אנימציעכינחשוב
כיצדניתןלאכוףאתהחגירה .
אהובה פוקס –  אני מציעה לאמץ מסורות של ישובים אחרים בהם ההורים מלווים בהתנדבות ומוודאים כי
התלמידיםאכןנוסעיםכלהדרךחגורים .
 .6סיכום פעילות ועדת חינוך  3886-3812– שייקה בילו – רוצה להודות לכל המשתתפים בוועדת החינוך
בחמשהשניםהאחרונות.היהליהעונגוהכבודלשמשכיושבהראששלהוועדה.הגיענולהישגיםגדוליםבכל
הקשורלמערכתהחינוךיחדעםראשהמועצה,הנהלתבתיהספרגןרוהובטב"ע,עםמנהלימחלקתהחינוך
ונציגיהיישוביםוהנהגתההורים.בתקופתנומערכתהחינוךזכתהבפרסחינוךמחוזיוהייתהמועמדת לפרס
החינוך הארצי .הגדרנו מחדש  את יעדי מערכת החינוך ,את החזון החינוכי יישובי ,את דמות הבוגר .בנינו
תוכנית אב לחינוך ,היינו שותפים לשדרוג ותקשוב ביה"ס .קיימנו סיורים במוסדות חינוך שכנים ,שיתפנו
פעו להעםגורמיםשוניםוהכללטובתמערכתהחינוךשלהמועצה.היינושותפיםבתכנוןוהקמתבנייןחטיבת
הבינייםשלביה"ס.ברכשמחשביםניידיםונייחים,בתמיכהבפרויקטיםחינוכייםשמומנובמלואםאובחלקם
ע"יהמועצה.דאגנוכיהתמיכהבשעותתגבורובבעליתפקידיםנדרשיםתימשךותגדללאורךהשנים.
אני רוצה להודות מקרב לב לכולכם על הפעילות המקצועית שלכם ועל התנדבותכם הכנה לבוא ולתרום
מזמנכם,מיכולתכם,מכישוריכםלטובתמערכתהחינוךשלהמועצה.
בכבודרב, 
שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה 
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