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שלוםרב ,
הנדון:פרוטוקוללישיבתועדתחינוךמס'2ל-4112
נוכחים :מוניאלימלך -ראשהמועצה,שייקהבילו -יו"רועדתחינוך,יוסי דויד,עדיוגה ,גלעדבכר,שמוליק
מימון -מנהל מחלקת חינוך ,אהובה פוקס-מנהלת ביה"ס יסודי גן רוה ,ליאורה ברש-מנהלת ביה"ס בטב"ע ,נילי
ביידא-סגניתמנהלתביה"סגןרוה,יפעתנחום.
נעדר :רויטלבודניצקי,אורייעקובי .
על סדר היום:
 .1אושרפרוטוקולישיבתועדתחינוךמספר3–שייקה בילו.
 .2דיווח על פעולות נוער במסגרת תנועת הצופים  -שרון בן עזרא – רכזשבטהצופים מסרדיווחכיבשבט
כיום כ - 351חניכים וזה אחרי שנה חמישית של פעילות ,מתוכם כ - 01חברי שכבה בוגרת המשמשים
כפעיליםומדריכיםאתבניהנוער .בקיץתשע"דמתקייםמחנהקיץביערחרובית מזמיןאתכלחברי ועדת
החינוך לקפוץ לביקור .נכון להיום יוצאים למחנה  451עד  481חניכים ,הכוונה השנה לשתף גם תלמידים
מביה"סבטב"ע .
להזכירכם ,חניכיתנועתהצופיםפעיליםבכליוםשישיבביה"סבטב"עכמדריכים.הקיץכ - 41חניכיםנמצאים
בקורסמדריכים,בנוסףנוציא8לשנתשירות,3יצאולמשלחתלחו"ל. 
שרוןמדווחכילמרותהצלחתפעילותהשבט,גידולמדהיםבמספריהחניכיםוהרחבתתחומיהפעילותבהםפעילים
ומתנדבים חניכי הצופים של המועצה ההורים כמעט ואינם לוקחים חלק בפעילויות השבט על כל שכבותיו.
ב יישוביםאחריםבהםישפעילותענפהכמואצלנוולעיתיםאףפחותישנהתחרותשלההוריםמימעורביותר.
במועצהשלנו נראהכיההוריםמעורביםרקבביקורתואינםלוקחיםחלקבהתנדבותכפישקייםאצלשכנינוואני
מצרעלכך .
אהובה פוקס–אניחושבתשהנושאשלמעורבותהוריםהוארוחביוהואקייםגםבביתהספרהיסודישלנולצערי
הרב. היושניםבהםהוריםהתנדבוללוותטיוליםבכלעתובשניםהאחרונותישנסיגהחדהבהתנדבותההורים
בכלהקשורבפעילויותביה"ס.בנוסףלכךצריךלבנותתוכניתלהרחיבאתמעורבותההוריםלארקבפעילויות
אלאבכלמהלךהפעילותשלילדיהםמהגנים,דרךביתהספרוהמשךלתנועתהנוער.במקבילישלתתנפחולחדד
ואתאחריותהחניכיםלכלהמתקניםהציבורייםבהםהםמקיימיםפעילויות.הכוונהבעיקרבנושאשמירהעלסדר
וניקיון תוךכדישיתוףפעולהואחריותאישית.לאפעםאנחנומוצאיםבשעותהבוקרהמוקדמותשרידיםשלמזון
שהוזמןונאכלע"יהחניכיםבמסגרתהפעילותשלהםאחרהצהרים .
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מוני אלימלך –  בשניםהאחרונותירדההפעילותשלהילדיםובניהנוערבתנועתהנוערשלתנועתהמושבים,היו
פעיליםבמועצהבשניםהאחרונותכ - 01ילדים.הוחלטע"ימליאתהמועצהלעבורלתנועתהצופיםומאזישרק
פריחהושגשוגשלהתנועהוכיוםלאמתקיימתפעילותשלתנועתהנוערשלתנועתהמושביםבמועצה.המעבר
לצופיםהוכיחאתעצמו. 
עדי וגה -שכחתםלצייןכיבקיבוץפלמחיםמתקיימתפעילותענפהשלחניכיםשלתנועתהנוערהשומרהצעיר.
גלעד בכר  -אנייכוללהגידלךמהכרותאישיתעםמספרלאמבוטלשלהורים,שישהוריםשמעדיפיםלשלוח
אתילדיהםלתנועהכמולביתהספר בסגנוןשלשגרושכח.הםיודעיםכילשלוחאתהילדלפעילותואינםרוצים
לקחתחלקלהתנדבולהיותמעורביםבאופןפעיל,חבל,אבלזוזכותם .

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


הערכותביה"סלקראתתשע"ה –מספריתלמידים,כיתותומצבתכ"א–אהובהמציגהאתרשימתמצבת
התלמידים לקראת תשע"ה .סה"כ  051תלמידים ועוד  42ילדי חינוך מיוחד .בגלל הבעיה של חוסר
בתלמיד אחדבשכבת ו' כדי לפצל לשלוש כיתות אם נערכנו בהתאם .כבר כעת חולקו תלמידי השכבה
לשלוש קבוצות במדעים ,אנגלית ומתמטיקה יתכן כי גם בעברית .הדגש בשנה הבאה יהיה על ביסוס
למידתחקרוחשיבהמסדר.

גלעד בכר – מסבירכיישלעשותככלשניתןכדילהשאיראתשכבתו'בתשע"הבשלושכיתות אם,זאתכדילא
לפגועבהישגיהתלמידיםובמרקםהחברתיהיציבשלהם .


צרכים לקראת שנה"ל לתשע"ה – יבוצע רכש מחשבים ניידים ונייחים ,תוכנה אינטרנטית ללוחות
המודעות.אנחנוזקוקיםליועצתנוספתבביתהספרכימספרהתלמידיםהזקוקיםלייעוץעלהעםהשנים
ויועצת אחת אינה מספיקה לתת מענה לכלל התלמידים .המועצה מממנת גם השנה מורה מתגברת
לאנגלית,אחראיתתחום,מורתשילוב+סיוע,אחראיתמחשוב.



יש לנו בעיה עם אחוזי ההורים נמוכים ביותר המוכנים שבית הספר יכנס לתוכנית השאלת כספים של
משרדהחינוך,בשלכךאנחנומבצעיםתוכניתהשאלתספריםמקומיתבמימוןההוריםוהמועצה.לידיעת
כלציבורההורים,לפיחוזרמנכ"ל,החלמהשנההבאההשאלתהספריםתבוצעבאופןארציללאהצורך
בקבלתאישורהוריםובעלותידועהמראש.



צורייחדעםצוותעוזריתחזוקהמטפליםכעתבביתהספרבהכנתולקראתהשנההבאה.



תוכנית תקשוב תשע"ה–הצעתהצטיידות+תוכניתפדגוגית–ניליביידאויפעתנחום–מסרוכיטרם
התקבלהאישורהסופילכניסתנולתוכניתהתקשובשלמשרדהחינוך.במסגרתהתוכניתאנחנומחויבים
ללמדמיומנותשלהמאההעשריםואחת,יושםדגשמיוחדעלשימושבמשימותמתוקשבות.בין01%ל-
 81%ממורותביה"סישתתפובפועלבתהליכילמידהמתוקשבתבהוראה.כברכיוםישהערכותמוקדמת
שלכללצוותהמ וריםלקראתהשילובבתוכנית.עדאמצעיולינדעמהמצבנווהאםאושרההשתתפותנו
בתוכנית.כלאתריהתוכןהלימודייםיהיופתוחיםלכללהמורים ונוכללהשתמשבהםבכלאתרלימודי
כיוון שלכל מורה יהיהמחשב נייד ,מקרן וחיבור מהיר לאינטרנט בכל חללי הלימודבביה"ס .התוכנית
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שלנוהיאתלתשנתיתוהיאכוללתביןהשאר:רכישתמחשביםניידים,תמיכהטכניתמתמשכתשלטכנאי
פעם בשבוע ,אתרי תוכן לימודי פתוחים .בתוכנית יושם דגש מיוחד על גלישה בטוחה החל מכיתות ה'
ויתכןכינשקוללהתחילכברבשכבתד'.
יש כרגע 14תלמידיםמביתהספרהנמצאיםבקייטנתמנהיגיםמכוונים.הםמיועדיםלהיותמובילינושא
התקשובביןהתלמידיםובמהלךתשע"הימשיכוללמודשעהבשבועיחדעםיפעתלקידוםנושאהתקשוב.
אהובה פוקס – רוצה להודיע כי היא יוצאת לשנת שבתון .כמו כן מודה על פתיחת הדלת והתמיכה
שקיבלתיבכלשנותהעבודהשליבגןרוה,היהליעונגלעבודעםאוכלוסייהכזאתטובה.התמיכהשל
מוניהייתהמעברלכלהמצופהוקיבלתימענהעלכלבקשהשלי.תודהמיוחדתלשייקהבילו,לגלעדבכר
ולאורי יעקובי אשר ליוו אותנו כל העת ,תודה מיוחדת ליאורה מנהלת ביה"ס בטבע" על העבודה
המשותפתוכמובןלשמוליקמנהלמחלקתהחינוךעלשיתוףהפעולההפורהועלהיוזמותהמשותפות.
שייקה בילו  -מודהלאהובהמכלהלבעלשנותעשייהחינוכיתאדירה,הבאתהתלמידיםלהישגיםמכובדים
ביותר,ראותוצאותהמיצ"בובנייתצוותחינוכימעולהבביה"ס.איןספקכינתתלקהילתגןרוהשרותמעולה
ותפקודמעולהבכלשנותעבודתךבמועצהבהצלחהבהמשךהדרך. 
מוני אלימלך – מצטרףלברכותומאחלבהצלחהבהמשךדרכךהמקצועיתוהאישית.
 .4ביה"סבטב"ע -לאורה ברש מנהלת ביה"ס:


הערכותביה"סלקראתתשע"ה– מספריתלמידים,כיתותמצבתכ"א– מבחינתכיתות 0כיתותמלאות.
ישלנוגלישהמעברלמהשתוכנןומספרהתלמידיםבכלכיתהיהיה 13-12בסה"ככ -,08שיאשלכל
השניםמיוםהקמתביה"ס .בשנההבאהיהוולנוארבעכיתותבוגרותשכישוריהחייםהםהחלקהעיקרי
בתוכניתהלימודיםשלהם.אנחנונכנסיםלתוכנית"מעברים"שלמשרדהחינוךשהשנהנכנסיםלתוכנית
תלמידים מגיל  10ומעלה והם יהיו ממופים בכל תחומי התפקוד שלו כדי שיוכל להשתלב בהצלחה
בהכוונה לעבודה לתעסוקה ומגורים .ממשיכים להכין סדנאות הכשרה לכל אחד מהתחומים בהם הם
יוצאים לעבוד כדי שההכשרה תתקיים בתוך כותלי בית הספר .כישורי שפה בשיח באים לידי ביטוי
בכתיבתמכתביםאישייםלוועדותההשמה.

שייקה בילו  -מודה לליאורה על שנה פורייה ,שנת הישגים חינוכיים וארגוניים אשר הקפיצו את ביה"ס
בטב"עמדרגהבכלהקשורהןלהוראתכישוריחייםוהןלטיפולהאישיבכלתלמידועדבניית צוותהוראה
מדהיםהעושהימיםכלילותלמעןתלמידיביה"ס.המשיכוכךונשמחלקחתחלקבכלפעילותמשותפתבעתיד .

 .5פרויקטים במועצה – שמוליק מימון מנהל מחלקת חינוך מדווח:


ביה"סקיץ+קייטנות-תוכניתפדגוגיתונתוניהרשמה–פתחנושתיקייטנות,באחת181ילדיםמתוך441
ילדיגילאיהגן.בביה"סקיץ,שניפתחהשנהלראשונהוהכוללתלמידיכיתותא'ב'לומדים135תלמידים
מתוך181ילדיהשכבותא'וב'.
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שייקה בילו  -שורשים ושבילים מסע חינוכי לספרדמבקשלקבלסקירהמחודשתעלהפרויקטאשרנבחןבעבר
ע"יהמועצה .הבחינההפעםתכלולהצגתהפרויקט,בחינתישימותהיציאהלמסעעבורתלמידיהתיכון ובמיוחד
לפעיליםבתנועתהנוער.בחינהמחדששלעלויותהפרויקטואפשרותהשתתפותבעלותמטהםהמועצההאזורית
ותורמיםנוספים .
לאה נצר–נציגתחברתהנסיעותאופקיםמנהלתאתהתוכניתמשנת4112והשתתפובתוכניתעדהיוםכמהמאות
תלמידים במסעות לספרד .היום הייתי עם המפמ"ר להיסטוריה ואני זוכרת מאז שעבדתי במוזאון בית התפוצות.
בשניםהאחרונותישרנסנסלשירתהקודשושירתהחולע"יזמריםולהקותישראליות.מטרותהסיורהןלראות
ולהכיר את ספרד של היום ,נופים ,אנשים ולחוות את סיפור יהדות ספרד במשך  1511ספרד .יש בספרד
אינטראקציה ביןשלושהדתותיהדות,נצרותואיסלם.להכירמקרובאתהמנהיגותהיהודיתבספרדשהיואזאנשי
אשכולות,רופאים,פילוסופים,רבנים,כלכלנים,בלשנים.להתמודדעםהמשמעותשלגירושספרד.להיפגשעם
צעיריםספרדיים,ויהודיםצעיריםבספרד.
מסלולהטיול-מדריד,טולדו,קורדובה,סביליה,קסרס,הרבס,בחר,קדלריו,סגוביהוהכלבשבעהימים .
מקומותהביקורבמסלולנבחרוע"ימיטבהמומחיםלתחוםתולדותיהדותספרד.כלהמקומותבהםאנחנומבקרים,
המפגשיםעםבנינוערספריםופגישהעםאנשיםהשומריםעלמקומותעםזיקהליהדותספרדהםבתאוםמלאעם
"רשתהרובעיםהיהודיםשלספרד".זהוארגוןספרדי הכולל 41עריםוישוביםבהםהיוקהילותיהודיותלפני
הגירוש.בכלאתרישסדנאותופעילויותכוללערבישירהוקבלתשבת.מבקשתלהזכירכיכיוםישתורםבעילום
שםשתורם 111יורולכלתלמידשיוצא,העלותהכלליתהיא 1111יורו שזההיוםכ - 2001₪לאחרהתרומה.
המחיר כוללכלכלהמלאה,אוטובוסתייריםמפואר,בתימלוןברמהגבוהה,מפגשיהכנהייחודיםבביתהתפוצות,
טיסותהלוךושוב,הדרכהבעברית.מצגת ,תאור המסלול וחוברת הסבר על המסע מצורפים לפרוטוקול זה.
יוסי דוד  -מציע לחשוב כיצד לפרסם את הנושא בקהילה בכל המושבים ולכל התלמידים ולבדוק למי זה הכי
מתאים .
שייקה בילו  -ממליץ מאד לנסות להציג את הפרויקט לחניכי הצופים ,בעיקר למדריכים ותלמידי כפר הנוער
עיינות. 
מוני אלימלך– מברךעלהרעיון,מבקשכיהפרויקטיוצגבפנימליאתהמועצה,יבדקוהעלויותוהקריטריוניםשל
מישמיועדלהשתתףבמשלחת .
 .6שייקה בילו  -מסמך יעדים ומטרות לשנת הלימודים תשע"ה מצורף לפרוטוקול זה כמצע לדיון לקראת
הישיבה הבאה,אתםמתבקשיםלעייןבוולהציעהערות,הארותאוחלופות.

בכבודרב, 
שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה 
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