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ג'תשריתשע"ה

7112ספטמבר72

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

 2711-ל5ישיבתועדתחינוךמס'לפרוטוקולהנדון:

-צקי,שמוליקמימוןיו"רועדתחינוך,גלעדבכר,רויטלבודני-ראשהמועצה,שייקהבילו-מוניאלימלך נוכחים:

רכזת-מנהלתביה"סבטב"ע,יפעתנחום-מנהלתביה"סיסודיגןרוה,ליאורהברש-מנהלמחלקתחינוך,ניליביידא

 תקשוב,ד"ריעקביבלון.

עדיוגה,יוסידוד.  :ונעדר

 

 על סדר היום:

.שייקה בילו-פרוטוקולאושרפהאחדה-7112-ל2מספראישורפרוטוקול .1

הפעילותמבורכתומהנהביותר.תהיצפוןטיוללילדיגןרוהלהיוזמהלהוציאאת–כר ורויטל בודניצקיגלעד ב

נהנומאדהןמהטיולוהןמהמסעדהםליגהאחרת,המטיולפשוטהיהוזה,לדבריהםיקרובצוקמנרהתלמידיםבה

ותלראשהמועצהולמחלקתנוער.רוציםלמסורתודהליוזמיהפעילהיהטיולמעולהכןירבושבההתארחו.

נערכומראשלטיולוקיימנורישוםמוקדםלידיעתכםזההיהמבצעמורכבמאדואנחנובמועצה–מוני אלימלך

.מלאיםשניאוטובוסיםלבסוףיצאולטיוללצפון₪,51כוללדמירצינותבסך

 מנהלת ביה"ס יסודי:נילי ביידא–"גןרוה"ביה"סיסודי .2

 נילימציגהאתייחודיותביתהספר-מצבתכ"אומספריתלמידים,כיתות-התשע"פתיחתליה"סבהערכות

שלנו,מוסרתאתנתוניהמצבתשלביתהספר,מצבתניהוליתצוותיהעבודהוהמבנההארגונישלביתהספר.

הפעילותשלכלמציגהאתמקצותהליבהוהריכוזשלהם.הוצגורכזיהתחומיםבביתהספר.הוסברותחומי

 שלשנתהלימודתשע"ה.המיקודנושאמקצועיהשילובוהמתגבר.הוצג-הביןרכז.הוצגהצוות

 ו' כיתותבלבד.01-נמוךמבהבתשע"ההיאהשכבההיחידהשמספרהתלמידיםשכבת ישבהשתי ולכן

 הליבה, מקצועות בארבעת לימוד קבוצות לשלוש התלמידים יחולקו זו ובהתאםלטובתבשכבה התלמידים

לימוד.הלשלושקבוצותשעתייםנוספותתינתןתוספתשלבנוסףלתפיסההחינוכיתשלנו,

 ש77בפועל מתוך השכבה של השעות במערכת שבועיות קבוצותעות בשלוש ילמדו הכללי השעות סל

.נפרדות

תיקוניםוהכנותלפתיחתצבע,עברשיפוץשכלל.ביתהספראםכיתותהשתיילמדובעותשבועיותש6רק

נושא ישתוכניתחלוקהומבחינתהצוותטופללעומקהיוניםהשנה. ביתהספרערוךומוכןלפתיחתהשנה.

 .וביוםפיתחתהלימודיםיערךתרגילירידהלמרחביםמוגניםלמרחביםמוגניםונושאהמיגוןטופל

.כות לשנה"ל תשע"ההערלבית הספר מצורפת מצגת 
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שלמערכתהחינוךאנחנוערוכיםלמקרהחירום.כברבתקופתמבצע"צוקאיתן"כלבנושאהמיגון-ךמוני אלימל

.וזהרקבמעונותהמועצההגניםוהקייטנותהתקיימולפיהתוכניתלמעטשלושהימישישיבהםלאהייתהפעילות

 רצון שביעות של מההורים תשדורות קיץהקיבלנו ספר מבית והן מהקייטנות לראשונהן השנה ילדישנערך .

 בתוךמבנהביתהספרמולהממ"דשנמצעמספרמטריםמכיתתהלימוד. שטחיהמעונותלמדו לתשומתליבכם,

אזוריירוטבגללהיותוברובושטחפתוחלפניגושדןולכןהקפדנוהקפדהיתרהעלכניסהלממ"דווהמועצההי

בלבד. העורף פיקוד הנחיות לפי ממנו המועצה,ויציאה בשטחי נפילות כמה היו איתן" "צוק מבצע במהלך

לשמחתנולאהיונפגעיםבנפשאלארקפגיעותברכוש.

מוכניםכברמהיוםהראשון יהיו שהתלמידים ללימודיםכדי ירידהלמקלטיםביוםהראשון מבקשלבצעתרגיל

שכלתלמידידעמהוהמרחבהמוגןוודאצוותהמוריםישלהםבביתהספרלמצבחירוםשלאזעקתאמת.מבקשכי

בבנ מהםכלהמרחביםהמוגניםבביתהספרהן הואניגשבעתחירוםוכלצוותהמוריםוהסדרניםידעו יןיאליו

יה.יןהספריןהחדשוכמובןבבנייהראשי,הןבבני

במוגןיוקצהעבורישלדאוגכיכלהמרחביםהמוגניםלאישמשולמחסניםאלאלדאוגכימירבהשטחבכלמרח

ממליץמבקשכייהיונוכחיםבתרגולאנשיפיקודהעורף,באחריותשמוליקלתאםאתהביקורתמבחוץ.תלמידים.

מחדש הנחיותפיקודהעורףלאיתאפשרלקייםאתהטקסעםלבחון לפי כי אתנושאטקספתיחתהשנהויתכן

סףמבקשכייגובשנוהללהפעלתהתלמידיםבתוךהממ"ד.בנואיש.511הוריםכיאיןאישורלהתאספותשלמעל

רציתילבררמהקורהעםהתלמידיםבכלהגילאיםהנמצאיםבאוטובוסבמהלךהנסיעהלבית-רויטל בודניצקי

הספרופתאוםנשמעתאזעקהאוהכרזהעלמצבחירום.

השמעתאזעקהאוהודעההלךהנסיעה,חירוםבממצברחשמתבמידהועלפיהנחיותפיקודהעורף–מוני אלימלך

פותחדלתותוכלהתלמידיםמרכיניםראשמתחתלקוהחלונותבכלהנהג,הכבישבצדמידהאוטובוסעוצרברדיו

דלתותוממשיכיםבנסיעה.הנהגסוגרמקרהלאיורדיםמהאוטובוס.לאחרחזרהלשגרה

וקיבלוטיפולשהובביתהספרבמהלך"צוקאיתן"שביה"סבטב"עשלתלמידיםרוצהלדווחכי–ליאורה ברש

מציעהכיבכלבביתםולאחזרולשגרה.שהותיפקדוהרבהיותרטובמתלמידיםשייחודיהמתאיםלמצבחירום

חללשלמרחבמוגןיהיומראשהפעלותמוכנותלטובתהילדים.

 חום:יפעת נ –הצטיידות דוח תוכנית עבודה ו–התוכניתתקשובתשע"הצגת 

 מגיע כי מבשרת לכולנו טוב מזל על ובעיקר המאמץ בעל לתוכנית12-כי להצטרף אישור קיבלנו לאוגוסט

 על המחשוב ועדת לחברי להודות רוצה החינוך. משרד של קבלתהתקשוב בתהליך והמהירות המקצועיות

 שאהתקשובבביתהספר.קידוםנולמעןפעולהביןכלחבריועדתהחינוךההנכונותושיתוףההחלטות,על

הכולל הסבר על שירותי אינטרנט. 1ראו נספח מספר 

 

21-בחנואתהרעיוןשלהצטרפותלמהלךהחינוכיתקשוביהנ"לוהחלטנוכיתבוצערכישהשלכ–שייקה בילו

.יושאלולשימושצוותהמורותוכלמורהתחתוםעלהשאלתהמחשבהאישיהםמחשביםניידיםע"יהמועצהו

לצורכי-שמוליק מימון מתחייבתלהשתמשבו היא ובו בביתהספר מורה כל תחתום עליו ישמסמךמשפטי

העבודהבלבדובמקרהשתסייםאתעבודתהבמועצהתחזיראתהמחשבהנייד.
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מהקורהבמידהוישמורהשלאמוכנהלקחתאתהאחריותולחתוםעלהמחשבהנייד.-נילי ביידא

במידהוישמורהשלארוצהלחתוםעלמחשבלאיירכשמחשבעבורה.-מוני אלימלך

למצבכזהישפתרוןטכנינוסף,ניתןלהתקיןארוןנעולבביתהספרבוהמורהיאחסןאתהמחשב-אורי יעקובי

בעלויותישתתפוכיההוריםמציעובמידהואינורוצהלקחתהביתהאתהמחשבהואיכוללאחסןאותובביתהספר.

פרויקטהתקשוב,הןבעלויותהרכשוהןבעלויותהאחזקהוההרצאותבנושאבטיחותגלישהבאינטרנט.

.ומודהלאוריעלהיוזמההברוכהמברךעלשיתוףהפעולהעםהנהגתההורים-מוני אלימלך

נייד.מוסרתכימרגעמחשבכלמורהקיבלהרוצהלצייןכיבבה"סבטב"עהתהליךכברהתבצעו–ליאורה ברש

ממש"קינאתסופרים"הגעתהמחשבים ראינו המורות. בנושאמהעושהחברתהוהתעניינהכלמורהראתהבין

לסיכוםנושאמחשביםניידיםלמורותומידהתחילהגםהיאלהכיןתוצריםמתוקשבים.תקשובחומריהלמידהשלה

כךמאד.זוהיממשקפיצתמדרגהפדגוגיתוממליצהעל

 לאורה ברש מנהלת ביה"ס: -בטב"עביה"ס .3

 בביתתלמידים20מספריתלמידים,כיתותומצבתכ"א:נכוןלהיוםשובצו-הערכותביה"סלפתיחתתשע"ה

ערוךומוכןלשנתהלימודיםתשע"הכוללהערכותכבר.ביתהספר,המספרהגדולביותרמיוםהקמתוהספר

ישרשויותהמבקשותלקלוטתלמידשלהםלביתהספר,למצביחירוםופינוילמרחבים מוגניםבעתהצורך.

אחרישהתלמידנקלטבביתהספרמחליטההרשותביוםהאחרוןלפניפתיחתהשנהלאכמושקורהכלשנה,

נפגעהלמצבבותלמידאחרשהיהמיועדלביתהספרולאניתןהיהלקבלוהואמתגורהתופעהלשלוחאותו.

השנה.לקליטתהתלמידיםערוכותכולןוכעתהכיתותמציינתכיהצוותעבדכלהקיץעלהכנתכך.מהעיקרי

נכתבולצורךכךבהוסטל.עצמאייםלקראתחייםימודמשמעותילהכוללתלתוכניתמעבריםבביה"סנכנסים

 .והוכנוחומרילימודייחודייםחוברותעבודהבנושא

גניבאזורעםמספרמקומותעבודהכמומשתלותבשיתוףנעבודהשנהמחודשדצמבר גניאירועים, ילדים,

ו אישי מקצועי מיפוי יהיה לתמיד לכל שונים. עבודה מקומות וסוגי ישנקיים השנה. אחת לכיתה פיילוט

 .השנהלאישתתפובפרויקטהוחלטכיתלמידיםעםבעיותרגשיותקשותש

 

-מוני אלימלך תלמידי כי להודיע מבקש המקומית המועצה יקלטו לא יעקב באר תשע"ה במועצהבשנה"ל

 ₪.21,111-העומדיםהיוםעללמעלהמהאזוריתגןרוהעדאשריוסדרוכלחובותהעבר

מחשבלכלילד?הנושאשלמהקורהעם-גלעד בכר

מגדיליםאתרוחב-שייקה בילו מתקשביםאתביתהספר, כרגעאנו פסהתקשורת,בשלבזההנושאהוקפא,

מוסיפיםנקודותשידוראלחוטיות,רוכשיםמחשביםניידיםלמורים,מתקשביםאתתוכניתהלימודיםוהדגשהוא

עללמידהבאמצעותחומרילמידהמתוקשבים.בואולאנשכחכילנושאשלמחשבלכלילדישמתנגדיםלאמעטים

נתהקרינהועודגורמיםסביבתייםחברתייםאחרים.הןבגיןהפסקהכמעטמוחלטתכלכתיבהידניתוהןמבחי
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 שמוליק מימון מנהל מחלקת חינוך. –פרויקטים במועצה  .4

 בגןהשנהפותחיםבפעםהראשונה–מספריתלמידים,כיתותומצבתכ"א-הערכותהגניםלפתיחתתשע"ה

לכלשכבתגיליששלושהגניםובסה"כישבמועצהכעת.םינורחאהםישדוחבומקוהששניגניםחדשיםרוה

נקלטוגננותוגנןחדשלמערכתהחינוך.יפתחושניפעוטונים.גנים.9כרגע

 לפרוטוקול זה.רף מצוהמסמך –מצבתתלמידיםמערכתהחינוךגןרוהתשעהדוחמוסדותחינוךו 

 לספרד חינוכי שורשים –מסע התקדמות לאחר–דוח שוב יבחן הנושא כי הוחלט הביטחוני המצב לאור

 ימודיםותישקליציאהבמהלךחופשתהפסחתשע"ה.תחילתשנתהל

  –דוחסיכוםהפעילויות–קייטנות+ביה"סקיץ וביה"סקיץ הקייטנות גדולהההפעלת הצלחה יו הייתה,

למרותהמצבחירוםשל"צוקאיתן"השתתפושביעותרצוןהןמרמתהפעילותוהןמכמותהילדיםשנרשמו.

קיץ.שתיהקייטנותהתקיימובמרחביםהמוגניםבביתהספר.בקייטנותגניםכליוםבביה"ס121-ל131בין

 .מידייוםשנרשמו101מתוך161הגיעו



בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה
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 שירותי אינטרנט – 1נספח מספר 

 -שירותי אינטרנט

לתעבורהבמקרהזהישודרגהקוהקיים-עם סיב אופטי שניתן לשדרגו אד הוק בתי ספר בעלי קו אינטרנט 

.1/19/7112החלמתאריך 50Mבמהירותשל

לתשומתליבכם,קוהאינטרנטבביתהספרישודרגלאחרשהרשות/הבעלותתודיעבכתבלבזקכיהקובבעלות

.הרשותוידועלהכיהתשלוםיבוצעעלידימשרדהחינוך

ותקציבזהיועברישירותלחברתבזקובזקבינ"ל,11/19/7112החלמתאריךלאימומןתקציבלבתיספראלו

כאשרהשתתפותהרשותבמימוןמקבילתחלבחודשספטמבר.

כמוכןבמידהומדדצריכתהקויצביעבמהלךהשנהעלפעילותענפהבאינטרנט,תישקלהגדלתנפחהקו.

במקרהזה-עלי סיב אופטי או שבית הספר מחובר לאינטרנט בקו הדורש שדרוג מורכבבתי ספר שאינם ב

במהירותיותקן אופטי( סיב בסיס )על תמסורת הספר 50Mקו בית עם שיתואם במועד "בזק" חב' ידי על

והרשותהמקומית,יודגשכי:

 כונתהקודמתשלתשע"ה,קבלתימשיכובמת-בתיספראשרתוקצבובעברבמסגרתתוכניתהתקשובהלאומית

תקציבכוללקיזוזהשתתפותהרשותמראשוזאתעד והיקפי גובהמימון אותו תקצובממשרדהחינוךעלפי

ליוםהחלפת/שדרוגהקוהקודם.

 -לבתיספרשלאתוקצבובמסגרתתוכניתהתקשובהלאומית כלתקציבלביתהספרעדאשריושלםלאיינתן

כאשרעלותהקו הקו, יותקן משרדהחינוךיחלרקמיוםבו עלידי כאמורתקצובהקו התקנתהקו. שדרוג/

תועברישירותלחברותבזקובזקבינ"ל.

 קוהאינטרנטבביתהספרישודרגלאחרשהרשות/הבעלותתודיעבכתבלבזקכיהקובבעלותהרשותוידוע

כיהתשלוםיבוצעעלידימשרדהחינוך.לה

 .השתתפותהרשותבמימוןמקבילתחלמיוםהתקנת/שדרוגהקו

 .במידהומדדצריכתהקויצביעבמהלךהשנהעלפעילותענפהבאינטרנט,תישקלהגדלתנפחהקו

 


