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לכבוד
חברי ועדת חינוך
שלום רב,
הנדון :פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס'  3ל2016 -
נוכחים :מוני אלימלך  -ראש המועצה ,ד"ר שייקה בילו -יו"ר ועדת חינוך ,גלעד בכר ,עדי וגה ,גלית אסא-מנה
מנהלת ביה"ס יסודי גן רוה ,רונית בכר  -סגנית מנהלת ביה"ס גן רוה ,שלומית הרוש  -רכזת פעילות חברתית ,אורי
יעקובי-יו"ר הנהגה מוסדית.
נעדרו :יוסי דוד ,רויטל אלמגור-בודניצקי ,אביטל סובל-רויף  -מנהלת ביה"ס בטב"ע.,

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת החינוך מספר  2ל - 2016 -שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.
מוני אלימלך  -מברך את גלית אסא על מינויה כמנהלת בית הספר ומאחל לה הצלחה בתפקידה ,הצלחתה
הצלחתנו .טוען כי לעיתים הוא שומע שיש חוסר שביעות רצון מהציבור ,אז לידיעת כולם ,סעיף ההשקעות
במערכת החינוך הוא הגדול ביותר במועצה ובו גם נעשו חריגות במהלך השנים כיוון שהיה צורך בכך .סבור כי
ההשקעה בחינוך היא החשובה ביותר ולכן היא הגבוהה ביותר ומעריך כי זו תהיה גם התמונה בעתיד .גם השנה
נעשו השקעות רבות בבית הספר -שיפוצים ,תוספת ציוד ,בניית תקרות אקוסטיות המשפרות את השמיעה בכיתה
הן לבעלי לקויות שמיעה והן לכלל הלומדים בכיתה.
גלית אסא  -מנהלת בית הספר מציגה את עצמה בפני הפורום .מודה לכל העושים בנושאי החינוך על קבלת הפנים
המדהימה ועל התמיכה שקיבלה ממוני ,מאביבה ,מנילי ביידא ויונה יונגר ,משמוליק מיימון ,משייקה ומשאר הצוות.
 .2ביה"ס יסודי "גן רוה"  -גלית אסא מנהלת ביה"ס יסודי:
•

עדכונים שוטפים על הנעשה בביה"ס  -תמונת מצב פתיחת שנת תשע"ז.

•

דיווח על פרויקטים לימודיים ,חינוכיים וחברתיים המתוכננים לביצוע בתשע"ז.

•

התקדמות תוכנית התקשוב שימוש במחשבים ניידים ע"י צוות המורים  -תשע"ז.

•

שיתופי פעולה עם כפר הנוער עיינות  -תשע"ז.

לעיונכם ,מצגת על פתיחת השנה בבית הספר מצורפת לפרוטוקול זה.
שייקה בילו  -מבקש להוסיף שתי כיתות נוספות עם תקרה אקוסטית כך שכל תלמידי שכבות א' וב' ילמדו בכיתות
כאלה.
מוני אלימלך  -יבדוק וישקול בחיוב הוספת שתי כיתות עם תקרה אקוסטית כבר השנה.
)עדכון  -הכיתות הנוספות הותקנו והיו מוכנות לפני פתיחת השנה(.
שייקה בילו  -מבקש כי המועצה תממן גם בתשע"ז ,כפי שנעשה בתשע"ו ,את המשך פרויקט לימודי החקלאות,
לכל הדעות הפרויקט הוכתר בהצלחה רבה ויש להמשיכו .וקישור לסרטון על הפרויקט נשלח לכם לצפייה.
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מוני אלימלך  -יבדוק וישקול בחיוב מימון לימודי החקלאות בתשע"ז כפי שנעשה בתשע"ו.
)עדכון  -הנושא טופל ופרויקט לימודי החקלאות ימשיך השנה כפי שהיה בשנה שעברה(.
שייקה בילו  -לאור המצב בו מספר התלמידים בבית הספר הוא  ,745וכיוון שמשרד החינוך אינו מקצה תקן
ליועצת נוספת יש לממן על חשבון המועצה יועצת נוספת בהיקף של לפחות  20ש"ש.
גלית אסא  -מחזקת את בקשתו של שייקה כי המצב באמת לא סביר וחייבים יועצת נוספת.
מוני אלימלך  -יבדוק וישקול בחיוב הוספת  20ש"ש על חשבון המועצה עבור יועצת נוספת לביה"ס מהשנה.
)עדכון  -הנושא טופל והמועצה תממן  20ש"ש עבור יועצת נוספת בבית הספר(
שייקה בילו  -מבקש לדעת מה קורה עם השימוש במחשבים הניידים שניקנו לטובת המורים בביה"ס.
גלית אסא  -מסבירה כי לפי מה שנמסר לה מהצוות ומשיחות עם מורים השימוש בניידים נרחב ויש צורך
במחשבים נוספים עבור מורים חדשים שהצטרפו לצוות.
מוני אלימלך  -מבקש לבדוק כמה מורים עזבו והחזירו את הניידים ולדאוג לשימוש מוגבר בהם לאורך השנה.
גלית אסא  -עזבו  3מורים והחזירו את הניידים ,בנוסף יש לקחת בחשבון כי נוספו  10מורים חדשים לבית הספר
ואני מתחייבת לבדוק את שימושיות במחשבים ואת הצורך בהשלמת מחשבים למורים החדשים.
שייקה בילו  -מציע כי בהזדמנות זו יש לקנות למנהלת מחשב נייד חדש ייעודי עבורה בלבד.
אורי יעקובי  -רוצה להעלות את נושא ההתייחסות של משרד החינוך לתגבור ותמיכה בלימודי האנגלית
והמתמטיקה .אומנם זה מקובל עלי ונכון לעשות זאת אבל ,בואו לא נשכח ולא נזניח את התלמידים הטובים
במקצועות כמו היסטוריה וספרות .אין ,לפי דעתי ,לקפח את הטובים במקצועות ההומניים על חשבון הטובים
במקצועות הראליים.
גלעד בכר  -טוען כי לפי ניסיונו כאב צריך להמשיך בתמיכה רחבה ככל שניתן כולל מתן שעורי עזר במסגרת
המועצה במקצועות אנגלית ומתמטיקה ,ללא תמיכה ועזרה אין היום לילדים אפשרות לסגור את הפערים במשך
השנים והם גוררים חסכים במקצעות אלה עד לתיכון ובכלל.
מוני אלימלך – רוצה להפנות את הפורום לנושא אחר חשוב ובעייתי מאד ,במיוחד השנה .המועצה משאילה ספרים
מזה יותר מעשרים שנה ,תהליך זה הוא מורכב ודורש משאבים רבים הן מבחינת עלות כספית הישירה והן במישור
הלוגיסטי ,הכולל ארגון והפעלת עובדים המתפעלים את המערכת ויוצרים ערכה אישית ללומד .בפועל עבור כל ילד
מיצרים חבילה ספרים וחוברות אישית ,החבילה כוללת חומרי לימוד על פי הקבצה שבה שובץ התלמיד .ההליך הוא
לא פשוט והעלות של  ,₪ 280כפי שנקבע ע"י משרד החינוך אינה מכסה את מחיר הספרים ,החוברות והתפעול.
השנה כשבאנו לספק את הציוד קיבלנו קיתונות של ביקורת ובתאום עם ההנהגה המוסדית הוזלנו באופן ניכר את
עלות הספרים והחוברות ,למרות ההוזלה עד היום למעלה מ 100-ילדים לא נלקחו עבורם ספרים ולא שולם עבורם
ביטוח חיים כפי שמחייב החוק.
מוני מודיע כי ישקול שוב האם פרויקט השאלת/רכישת ספרים על חשבון המועצה יבוצע בתשע"ח כפי
שבוצע השנה.
גלעד בכר – מציין כי הפרויקט של השאלת הספרים הוא פרויקט מבורך ואין להפסיקו ,כמו כן מציין כי מי שיפגע
אם לא נבצע השאלת ספרים בתשע"ח יהיו הרוב שהם הורים של למעלה מ 650 -ילדים אשר לקחו ,שילמו
ומוקירים תודה על הפרויקט ,הרי מי שצועק ומבקר הם המיעוט שבמיעוט.
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אורי יעקובי  -מציין כי לפי דעתו יגיעו עד פתיחת השנה ותוך שבוע מפתיחתה למעלה מ 80% -מההורים וזה
מוכיח כי הפרויקט שעשתה המועצה כל השנים ובמיוחד השנה בשיתוף עם הנהגת ההורים היה מוצלח ,רוב ההורים
אכן הצביעו ברגליים ,באו למועצה לקחת את הספרים ,שילמו ולקחו.
שייקה בילו  -מציע לבצע בדיקה מעמיקה לכל הנושא של השאלת הספרים ,ולא להפסיק את הפרויקט המוצלח
הזה רק בגלל שכמה הורים לא באו או עשו ביקורת "רעשנית" על התהליך .יתכן כי זה נובע מחוסר ידיעה ,מבעיות
תקשורת בין המערכת להורים חדשים או בעיה אחרת.

 .3ביה"ס "בטב"ע"  -אביטל סובל-רויף מנהלת בית הספר:
•

עדכונים שוטפים על הנעשה בביה"ס  -תמונת מצב פתיחת שנת תשע"ז.

•

דיווח על פרויקטים מתוכננים לביצוע בתשע"ז.

אביטל נאלצה להיעדר מהישיבה בגלל פעילות בית ספרית ,מצגת על פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
בביה"ס בטב"ע מצורפת לפרוטוקול זה.

 .4מכינה קדם צבאית "ירוקה" בכפר הנוער עיינות  -שייקה בילו מציג את נושא הקמת מכינה קדם צהלית
בכפר הנוער עיינות ,המכינה תקום בסימן קיימות ,אקולוגיה ,שימור ותהייה "מכינה ירוקה" ותכלול בשנה
הראשונה  15משתתפים .המשתתפים במכינה ייקחו חלק ,בנוסף לפעילויות בכפר הנוער בפעילויות קהילתיות,
חינוכיות וחברתית במסגרת מערכת החינוך של גן רוה .נעם שפר מנהל כפר הנוער מבקש כי ועדת החינוך של
המועצה תתמוך בהקמת המכינה .כמו כן הוא מבקש כי הועדה תמליץ בפני המליאה לאשר תמיכה בסך של עד
 ₪ 50,000מידי שנה ,בעבור הסעות משתתפי המכינה .נערך דיון וכלל חברי הועדה תמכו ובירכו על פתיחת
המכינה בעיינות .החברים ציינו את חשיבות המכינות הקדם צבאיות המכשירות את דור העתיד של מפקדים
בצה"ל .התקבלה פה אחד המלצת שייקה בילו להמליץ בפני מליאת המועצה לאשר את השתתפות המועצה
בהסעות משתתפי המכינה ) 15במספר( בסכום של עד  ₪ 50,000בשנה.
 .5שייקה בילו  -מודיע כי שני תיכונים אליהם שולחים אנו את מרב ילדינו זכו השנה להיות בין  277בתי הספר
שזכו בפרס הצטיינות :תיכון מקיף גבעת ברנר ותיכון ביה"ס עיינות ,מצורפים מכתבי הענקת הפרס המציינים
לשבח את בתי הספר בכך שחינכו לערכים ,מנעו נשירה ,חינכו להישגים לימודיים ובוגריהם מתגייסים
באחוזים הכי גבוהים במדינה ,יישר כוח!!!
 .6שייקה בילו  -מבקש לנצל את ההזדמנות להודות לשמוליק מיימון על פועלו כמנהל מחלקת חינוך בשלוש
השנים האחרונות נאחל לו הצלחה בתפקידו החדש.

בכבוד רב,

elia dwiiy x"c
יו"ר ועדת החינוך
מועצה אזורית גן רוה
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