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ב'כסלותשע"ח

2017נובמבר20

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

  2017-ל5ישיבתועדתחינוךמס'פרוטוקולהנדון:

–יוסידוד,דבירמלניק,קאריןגזלהיו"רועדתחינוך,-ילוראשהמועצה,ד"רשייקהב-מוניאלימלך נוכחים:

 מחלקתחינוך, רפפורטמנהל גליתאסא-יעל היסודימנהלתביתהספר-יו"רהנהגהמוסדית, , שי רכזת–יעל

רויףמנהלתביה"סבטב"ע.–אביטלסובל.ב'-א'שכבות

 בודניצקי.-רויטלאלמגורעדיוגה,גלעדבכר,:נעדרו

 על סדר היום:

הפרוטוקולים–שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך-2017-ל4-ו3ועדתהחינוךמספריםשלאישורפרוטוקול .1

 הערות.אאושרולל4-ו3מספר

מודהלאורייעקובישהיהיו"רההנהגה– שייקה בילו-עקובייו"רההנהגההמוסדיתהיוצאתודותלאוריי .2

 .המוסדיתבשנים

יו"רהעמותה–יפית ניסן מרום –שיתוףפעולהעםהעמותהלהנצחתזיכרוןהנשיאהחמישימריצחקנבון .3

מבנההעמותה,החזוןשלהעמותה,ויעדייפיתמציגהאתמטרות–להנצחתמורשתהנשיאהחמישייצחקנבון

ביןהתרבויותעלפיתפיסתו.הרעיוןהואלקדםתפיסהחברתיתושילובתפיסההחינוכיתהעמותה,מייסדיםו

.בהתאםלתפיסההחינוכיתחברתיתשלהנשיא,בעיקרבנושאילכידותחברתית,ריבוישלהנשיאיצחקנבון

נכנסההעמותהללימודתרבויותיחדעםכורהיתוךהעמותהמפעילהתוכניותלימודרבותומגוונות.לאחרונה

תרבויותת בין גישור הליכי ו, הלדינו וריבויגהוראת לחצים עם להתמודד כדי מודרך בדמיון שימוש ם

הכיביתהספרהיסודייקראעלשםציפיתמבקשתכינצטרףלשיתוףפעולהעםהעמותה,ממליטכנולוגיות.

 יצחקנבון.

םביתהספריקראעלשםיצחקנבון?אמההחובותוהזכויות–יוסי דוד

לביןקריאתאישהנביןהערכיםשללהערכתהקיימיםחיבוריםוהשקותרבות–יפית ניסן מרום החמישי

כמעטלאביקרבחו"ל,למעטפעמייםוברובזמנוהחמישינשיאמיידעתאתהפורוםכיהביתהספרעלשמו.

בטיפוליצחקנבוןמיעטלפעולבתחומיםהבינלאומייםכיווןשהשקיעאתזמנוהואביקרבישוביםבפריפריה.

.בפריפריה

הואהכניסיצחקנבוןתמידהקפידלהציגעצמוכמורהולאכבעלאחדהתפקידיםהקודמיםשהיולולפניכן.

תיכון תלמידי אתפרויקטביקורי אתסלהתרבות, חובה, הספרהיסודייםכמקצוע ערביתבבתי אתלימודי

ותחינוכית,חברתית,חוגיםוהשכלהלכלהעם.בפולין,הקיםותמךבחברהלמתנ"סיםועסקבהנגשהשלפעיל

כמישנכנסיםלעולםהחינוכיהאםגיבשתםאיזהאנימאמיןפדגוגיאומסתפקיםרקבהנצחה?–דביר מלניק
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העמותההעלתהלומדהאינטראקטיביתלאווירואנחנומלאיםברעיונותהקשוריםלהנצחתו – יפית ניסן מרום

 לא אנחנו אבל קובעים פדגוגיתאת ההנצחה העמותה , מומחים גופים עם "גבים"מוכעובדת רוח"האו

.אתהיישוםהפדגוגיעושיםבעלימקצועמומחיםבתחום."ישראלית

גם–גלית אסא  מה וחברתי, פדגוגי חינוכי בכלממד להנציחו הואאיששראוי ספקשהנשיאהחמישי אין

ולהבהחלטלבואלידימימושהןחינוכיתוהןחברתיתאבלכלשתפיסתעולמומתאימהורלוונטיתגםהיוםויכ

זהצריךלהתבצעבמשותףעםהוריםועםהמועצה.

מציעכילפניכלהתקדמותאוהתחייבותישלקייםדיוןמשותףשלהנהלתביתהספריחדעם–שייקה בילו 

הנהגתהמוריםבכלהנושא.לאחרשהנהלתביתהספרוהנהגתההוריםיבחנואתכלהמהלךהןבהיבטהחינוכי

פדגוגיוהןבהיבטהחברתייביאובפניועדתהחינוךאתהמלצתםהמשותפת.

שכלה–דביר מלניק  כדי שלו אימוץ לפני לעומק אותו לבדוק ויש פשוט ולא מורכב תהליך הוא מהלך

ההיבטיםיילקחובחשבון.

" ובנוסף בית הספר היסודי ממלכתי יצחק נבון"-בנושא שינוי שם בית הספר היסודי שלנו ל נערך דיון

פני הנהלת בית הספר בהתחברות לתפיסה החינוכית של הנשיא החמישי סוכם כי ועדת החינוך ממליצה 

והנהגת ההורים לקיים דיון מעמיק בסוגיה וליידע את ועדת החינוך בתוצאות הדיון. במידה והנהלת בית 

 הספר והנהגת  ההורים המוסדית יחליטו בחיוב תתכנס ועדת החינוך ותאשר את ההצטרפות לפרויקט.



 גלית אסא מנהלת ביה"ס יסודי:-ביה"סיסודי"גןרוה" .4

 ם,שוטפיםעלהנעשהבביה"ס,מספרתלמידיעדכונים בית–ח”מונתמצבפתיחתשנתתשעתכיתות,

-סייעותו10מורים,50כיתותאםושתיכיתותחינוךמיוחד,הצוותכולל25תלמידים,769הספרמונה

תאורה2 עם אקוסטיות לתקרות תקרות הוחלפו נרחב, שיפוץ בקיץ עבר הספר בית מנהלה. עובדי

 הוקםבורקפיצהלילדיםע"יהמועצהלאורהצורךבו.קדמת.מת

 נכתבהואושרהתוכניתעבודה–לתשע"חתוכניתעבודה–טיפולבשיפורהישגיהמיצ"בשלתשע"ו

קידום אקלים לשיפורנושאציוניהמיצ"ב.החלוקההיאלשנינושאיםהראוייםלטיפול:הראשוןטיפול

 .הוראה ,למידה ,הערכה( -הל"ה)דגוגיה איכותית קידום פוהשניחינוכי מיטבי

 יטופלוהשנההנושאים:קידום אקלים חינוכי מיטבי-גליתמפרטתכיבנושאהראשון

תקנוןועדכוןאורחותחייםבביתהספר .1

צוותאח"מומדריכתאח"מ .2

הורה-תלמיד-שיחמורה .3

ו'–שכבותא'העשרהלתלמידבמסגרתמערכתהשעותבמהלךיוםהלימודיםתוכנית–תכניתקרב .4

מפגשיםמלבאללבבשעותפרטניותוניהולכיתה .5

"בוקרטובכיתה" .6

 .ליווימוריםחדשים .7
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יטופלוהשנהנושאים:הוראה ,למידה ,הערכה( -הל"ה)קידום פדגוגיה איכותית -בנושאהשני

 תכניתשנתית,יחידותהוראה,תכניתשבועית-תכנוןהוראהלמידהוהערכה .1

 מעקבאחרהישגילומדיםתוךבנייתתכניתמבוססתנתוניםומתןמענהדיפרנציאלי. .2

 הנחייה,הוראתעמיתיםותמיכהמקצועית–ישיבותצוותימקצוע .3

 לתלמידיםמצטייניםמחונניםתכנית"אמירים" .4

 שעותהפרטניותניצולמיטבישלה .5

 למידהמאתגרת .6

 הורה–תלמיד–קשרמורה .7

–מוני אלימלך חשוביותרקידוםמציג כי המוגנותוההרגשהשלהתלמידבביתאתתפיסתו האקליםהחברתי,

וח,נעיםהספרכיישלושםביתחם.בנושאהפדגוגיה,הלימודיםוההישגיםזהמשנימבחינתו.קודםשיהיהלהםנ

 לביתהספרואחרכךישתפרובהישגים.להגיעובטוח

 גליתמציגהאתהתכנים–ח”תשעדיווחעלפרויקטיםלימודיים,חינוכייםוחברתייםהמתוכנניםלביצועב

 קרב תוכנית במסגרת השנה שיופעלו וסביבה-הנבחרים בטבע יעסוק הספר בית של המרכזי הציר

נוסףיעסוקבפעילויותמגוונותובתחומידעתשוניםעלפיציר,בהתאםלתפיסההחינוכיתשלביתהספר

 שכבותהגיל.

פירוטש"ש.2מקבלכךשכלתלמידהתכניתמשובצתבמערכתהשעותומביאהלהארכתיוםהלימודים

 .9החוגיםאותםמקבליםהילדיםנמצאיםבמצגתהמצורפתלמסמךזהבשקףמספר

–מוני אלימלך עמברך להדגיש רוצה אך השנה הספר לבית קרב קרן הכנסת ל אחת. כואבת מכיווןנקודה

 שהתוכנית ההסעות ומערך החוגים עםמערך ובתיאומים מאוחר נוצרנפלוהתחילה בעייתיימצבוליקויים .םים

אותהסעותבשעותמסוימותיוצהשניהואש,מדריךשבוטללוחוגמקבלתשלוםכאילוהואמלמדהראשוןהוא

כל,בגללהתנגשויותמולהסעותתיכוןברנר,ובשעותאחרות,דלילותמאד ישצורךבשכירתאוטובוסיםזרים.

הסיפורעולהלמועצההרבהכסףומבקשלטפלבנושאבדחיפות.

ישלנו–גלית אסא אבלעדיין תיאומיםככולשניתן ועשינו מאוחראבלהשתדלנו זהנכוןשהתחלנו טוענתכי

ותבמערכת.בעי

מיכאלוקאריןכדילבצעהתאמותנוספותכדילמנועככלשניתןאת,מציעכיתשבושובעםיוסי–שייקה בילו

הבזבוז

ההוריםיחדעםהנהלתביתהספרישובעםמישצריךוהנהגתעםכינעשותיאומיםרביםתמאשר–יעל רפפורט

 האפשרי.כדילצמצםאתהתופעהככלשניתןבהקדם

 גליתמוסרתכילמרותהירידה–רדהחינוךוהמועצהלשימושבתשע"חע"חמש–תגבורבשעותלימוד

 בקיץ. כבר נשלחה שהבקשה למרות החינוך משרד מטעם תגבור כל אין המיצ"ב להיוםבציוני נכון

 בנושאיםהבאים:מתגברתהמועצהאתביתהספר

 .ח'-בותז'ובתוספתשעותעבורמשרתיועצתשניהלשכ .1

 .ש"שתגבורלימודיאנגליתומתמטיקהלשכבותז'ח'20תוספת .2
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 .הקמתבורהקפיצהלרוחק .3

 .4 הרכישת האלחוטיתהמחשבים והגלישה התקשורת פס שדרוג עם יחד האחסון ועגלות ניידים

 בביתהספר.

 מודללאתשלוםמהמועצהלביתהספר)התחשבנותנדחתהלשנההבאה(.העברתספריהלי .5

תההזדמנוגליתרוצהלנצלאת בהזדמנותזו גליתמבקשתכילהודותלראשהמועצהעלההשקעהבביתהספר.

ש"שבעבורשכבותא'ב'כברהשנה.הצורךלכךנובעבגלל20עודהשנההמועצהתוסיףלסלהשעותהביתספרי

 המורכבותהאנושיתבכיתותוריבויבעיותמשמעתשלתלמידיםצעירים.

שכבותהצעירותוכיצדהתוספתלניתנוישעותומהיעשהבאותןשעותשה20-יעלמסבירהאתהצורךב-שי יעל 

התלמידים. ולהרגעת בכיתות לשקט לביןתגרום הבוגרות השכבות בין לחץ יש בהפסקות כי מסבירה גם יעל

כלפעילותשתפרידביןשטחיההתרכזותשלהבוגריםלביןהצעיריםהיאמבורכתבמצבזה השכבותהצעירות,

ביותר.

החדש–גלית אסא הבניין המגרשאחרי כי יוכלומבקשת שהילדים כך ימוקמו הכדורסל מחדשועמודי יסומן

משחקמלאולארקלהתרכזסביבעמודיהסלים.לשחק

מציגהאתהבעיהשלשטחהחולוהצורךבכיסוישלועםדשאסינטטיאוחומרכיסויאחרשימנע –יעל רפפורט 

אתנושאהבוץשמונעמהילדיםלהיכנסלאולםהספורטוהםנאלציםלחלוץנעלייםבכניסה.

יובוצייןכילאפעםכברנתןמענהלצרכיםמיוחדיםאפילואםעלומודיעכייבחןאתהנושאבח–מוני אלימלך

במהלךהשנהבתנאישהיוכאלהשדרשוהתערבותשלו.

מבקשתכיראשהמועצהיאשרהעסקתיועץאירגוניחיצונילביתהספרשיעזורבבנייתתוכניתחינוך–גלית אסא 

הנדרשיםבעתהזוועוד..עדכנית,מיתוגביתהספרמחדש,שינוייםאירגוניים

שאיןלהבעיהוישלהאומץניהולילקוםולבקשיעוץחיצונילטובתביתלראותשישמנהלתשמח –מלניק דביר 

 הספרומצטרףלרעיוןלצוותיועץאירגוניחינוכילביתהספרשילווהאתהמערכת.

 –בילו שייקה  הנהלתביתהספר לתיאוםמפגששל היועץשהנהגתההוריםואדאג פלדי איתועםאיתן עבדנו

 .חינוךהאבלתוכניתבעברלבניית

 20וסוכם כי ועדת החינוך ממליצה בפני ראש המועצה להוסיף השנה בנושא בקשות בית הספר נערך דיון 

ש"ש לטובת שכבות א' ב' בבית הספר. בנוסף ממליצה ועדת החינוך כי יבחן בחיוב סימון מגרש כדורסל עם 

 במגרש מאחורי הבניין החדש וימצא פתרון לשטח החול בין בית הספר לאולם הספורט. הסלים שני 

  המשך בתשע"ח חדשים –פרויקטים בשם פרויקט להפעיל השנה הוחלט כי מציינת בית ספר "גלית

 ילמדוהתלמידיםאתהנושאיםהבאים: במסגרתהפרויקט. "מקדם בריאות

הולדת .1 ובימי בטיולים עשר, בארוחת שתיהתזונה הספר, בית במסגרת שנחגגים /מסיבות/חגים

 במהלךיוםהלימודים)מיםבלבד(

ההליכה .2 יום בריאות, שבוע חנ"ג, שבוע כולל הלימודים יום במהלך בכלל ותנועה גופנית פעילות

 הבינלאומיועוד.

 .אישיתבמהלךיוםהלימודיםההיגיינ .3
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,תוכניתלימודיםייחודיתהנותנתהעשרהאמירים" "תוכניתגליתמציינתכיהשנהנפתחהבביתהספר •

ו ד' בשכבות מצטיינים מחוננים לתלמידים הספר בית של הלימוד לתכני מחוץ במסגרת-בנושאים ה'.

 התלמידים ילמדו התוכנית הדעת  חברתי\במתמטיקה-תחומי וחנוך הגות , מוריםערכי-מדעים ע"י

 9.11-ברהבתחומידעתאלה.ערבחשיפהלתוכניתיתקייםשלביתהספרשעברוהכשחינוכיהצוותמה

 מחשביםניידיםבנוסף70נרכשו–תשע"ח–ותגבורתהעשרהותוכניהתקדמותתוכניתהתקשוב,שילוב

החדש,בנוסףמשתמשיםבספריםמתוקשביםובספריותמקוונותברובןשבבניילשדרוגמעבדתהמחשבים

 המקצועות.

המועצה,–שייקה בילו ע"י הניידיםשבוצעה המחשבים הרכשהמהירהשל פעילות למרות כי מבקשלהוסיף

עיכובים לאיהיו ישלקרואאתעמיתלסדרבנושאלמען ההתקנהוהחיבורשלהמחשביםהייתהאיטיתביותר,

כימחשביםחדשיםיחכולחיבורולהתקנהבמשךמספרשבועותגםאםהיו חגיםבאותהכאלובעתיד.לאיתכן

 תקופה.

 והופעלתחתהפרויקטהשנההיהפעםראשונהבאחריותביתהספר–תשע"ח–פרויקטהשאלתספרים

 סיון. של וההיערכויושרביטה המשמעויות את לבחון תגליתמבקשת כמו הבאה השנה אתלקראת גם

ספרימועצהעלכךשכלולהודותלראשהמבקשתלצייןגליתתהפרויקט.התשלוםשניתןלמישהפעילא

בגיןעלותםנדחתהבשלבזהההתחשבנותעברוללאתשלוםלביתהספר,הוהלימודשהיוברשותהמועצה

 לשנההבאה.

לגביהתפעולהיוידועותמראשוהןעלפיהנחיותמשרדהחינוך.והתשלומיםכלהעלויות–קארין גאזלה

הכלכתובבתקש"רבהנחיותשנמסרולביתהספרלפניהתחלתלגביהתשלוםלהפעלתהפרויקט–מוני אלימלך

 הפרויקט.

  עם פעולה להשיתופי ומחוצה במועצה חינוכיים מתקיימים–ח”תשע-גופים השנה כל מוסרת גלית

ועםהמכינההקדםצבאיתשלעיינותעיינותעםרשיתופיפעולהפורייםעםביה"סבטב"ע,עםכפרהנוע

 ילדי נעל"ה. בנוסף עם פעולה שיתופי אלמוגמתקיימים בוגריםבית לאוכלוסיית המשמשבית הוסטל

 התנ"ך, המעלהמופעבנושאסיפורי בהוסטלקבוצתתיאטרון קלעדבינוני, ועםהלוקיםבפיגורשכלי

 רשותהטבעוהגנים.

מצורפת לפרוטוקול זה.היסודי מצגת מפורטת של ביה"ס 

 

94בתשע"חעומדעלמספרתלמידיםמדווחתכי – רויף מנהלת בית הספר-אביטל סובל-ביה"ס"בטב"ע" .5

7סייעותנוספות.בסךהכלהצוותמונה3נקלטההשנהמחנכתחדשה,וכןנקלטוכיתותאם.7-הלומדיםב

 2מחנכות, מקצועיות, תתרפיסטיו5מורות ו8, סטודנטים-יועצות של מערך יש בנוסף חינוכית. יועצת

 הוראהוכןמערךמתנדביםרחב.בתרפיותו

 מקומיותואזוריתרשויות25-תלמידיםהמגיעיםמ93-דיביתהספרכולליםתלמידהאחתמגןרוהויתלמ. 
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  בביה"ס הנעשה על שוטפים תוכנית–עדכונים בפיתוח הם הפדגוגית הפעילות של הדגשים השנה

ע"י צוותים הערכת תעשה בעבר. היו מאשר נוספים דעת לתחומי והרחיבה ספרית הבית הלימודים

 תצפיותשלהמנהלתוהרכזותותבוצעהוראתעמיתים.

 נרכשואייפדיםכךשמהשנהיכולהכיתהשלמהלעבודעםאייפדיםבעתובעונהאחת.כמוכןנרכשועוד

 קשוביתלתלמידים.מחשביםניידיםהמאפשריםיותרנגישותת

 פועליםלהרחבתמעגלמקומותההתנסות,הכל–חינוכייםבמועצהומחוצהלהשיתופיפעולהעםגופים

עלפיהנחיותמשרדהחינוךבנושא.התלמידיםהשנהיקיימופעילותבמתקןההתפלה,במטבחכפרהנוער

בחברת בגניםשבמועצה, יפולבגריסה()טשבפארקמדערחובות"אמינולאב"עיינות, תעסוקהפנימית,

 בביתהספר,.

 השנההתווספושעותלימודבמתמטיקהלצורךהכנתתלמידיםלהגשהלבגרותבמתמטיקה. 

 תוכנית ותימשך והוריהם לתלמידים ומעקב הדרכות הכוללת בריא חיים אורח תוכנית השנה תמשך

 לימודיתנוספתביתספרית.

 עםביה"סיסודיגןרוה,כפרהנוערעיינות,ביתספרארגמןוביתספרבןגוריוןולהעפנמשיךבשיתופי

 בנסציונה.

 .עובדיםיחדעםעמותתגווניםבליוויתלמידיםבצוראשוןהתייצבותלצה"ל 

 התאטרון.חוג–ישתוכניתלצאתעםהצגתילדיםבמסגרתחוגיהעשרה 

 מביתהספרלפולין.תלמידים5השנהתצאלראשונהמשלחתנוערשל 

 שנהלמדינתישראליתקייםהשנהבמועצהותלמידיביתספרבטב"עהםהמארחים.70חידוןבדגש 

 המדע.תתהיההשתתפותבאולימפיאד 

 מצגת מפורטת של ביה"ס בטב"ע מצורפת לפרוטוקול זה.

 

שואלומתענייןהאםביתהספרמקבלתקציביםייעודייםמהמועצה? –יוסי דוד 

מסבירליוסישביתהספרהואביתספרמוכרובלתירשמיהמנוהלע"יעמותתרשומה.ישלהם–בילו שייקה

תקציבאךלמרותהיותםבלתימוכריםהםמקבליםתקציביםממשרדהחינוךהעובריםדרךהמועצהלביתהספר

אםבאופןישירואםבאופןעקיף.

בנושאיםייחודייםכמוהקפצותבהסעותלמקומותקרובים,מסבירשאכןישתמיכהכלכליתמעטה–מוני אלימלך 

בתמיכהבעלויותהמאבטחוכדומהאולםחייבלצייןכיהמועצהנתרמתע"יתלמידיומוריביתהספרהרבהמעבר

בהםמוךתולארחאותםשלביתהספרבשטחהמועצההואכבודוזוהיזכותלולמהשהיאמתוקצבת.עצםהימצאות

  ככלשניתן.
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 קארין גזלה: –מערכת חינוך גן רווה  מנהל–עדכוניםעלפתיחתשנה"לתשע"ח .6

 וגםקייטנתהמדעהייתההצלחה,ביתבהצלחהברועקייטנותהקיץ–סיכוםקייטנותקיץוביתספרקיץ

 בשנההבאהיורחבלשכבותגילנוספות.ספרקיץעברבהצלחהולשביעותרצוןהילדיםוההוריםיתכןכי

 אישזהלאמובןמאליו.1000ביתספריהיהמאורגןמעולהולהוציאביתספרעםהוריםבכמעטהטיולה

 .הבאקאריןמציעהלשבץאתמדריכיתנועותהנוערבטיולהביתספרי

מצטרפתלהמלצהשלקאריןלשבץאתתלמידיהשכבותהבוגרותהןמהצופיםוהןמהשומרהצעיר-רפפורטיעל 

בטיולובעודפעילויותעםתלמידיביתהספר.

מציעכיכלהפעילותתצולםותתועדותפורסםבאתרהמועצהכדילחשוףכמהשניתןאתהעשיה-שייקה בילו 

 פר.המבורכתשלההוריםהילדיםבשיתוףביתהס

 הוצגוכלגניהמועצה,–ח”תמונתמצבפתיחתשנתתשע-עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבמערךהגנים

גנים,מתוכםתשעהבקריתהחינוךשלהמועצה,שנייםבבסיסהילהושניים13בסךהכלפועליםבמועצה

צהרונים,נעשהבקיבוץפלמחים.בנוסףפועליםשלושהמעונותבמועצה.בנוסףלכךמתקיימיםכלשישה

 מאמץלפתיחתעודצהרוניםאולםאיןהיענותמההורים.

 ג'מות.וללבמעונות,ממשיכיםבפרויקטספרייתפיכבכלהגנים, 

 הכנסנוהשנהאתפרויקט"קודקודבחינוך"תוכניתהעשרהבלימודימתמטיקהלגילאיהגןעםהדרכהשל

 נתן.שלד"רסוליצמודכלצוותיהגניםועםפיקוח

 תחיפושהמותאמתנהוכנסומחשביםלגניהחובהוהטרוםחובהוהםחוברולרשתולתוכנתגוגלהתוכ

 לילדיהגן.

 .מקיימיםהשנהשיתוףפעולהעםתאגיד"תמיר"למחזורכוללפעילויותוהדרכותבנושאימחזור 

 המסת עיוורת בגנים תבקר נחייה. לכלבי המרכז עם פעולה שיתוף מתחיל נחייהמהשנה בכלב ייעת

ביקורי יערכו בהמשךהשנה הילדים. לימודהכלבלהיותכלבנחייהבפני ותחשוףאתכלהתהליךשל

 והדרכותבמרכזלכלבינחייה.

 .ממשיכיםהשנהעםסלתרבותעשיר,יציאהלהצגה,מופעשלךמחולוכדומהפעםבחודש 

  ברנר בתיכון הנעשה פת-עדכוניםשוטפיםעל ”יחתשנתתשעתמונתמצב לומדיםבתיכון–ח השנה

 בשכבתיב'.74-בשכבתיא'ו63בשכבתי',67תלמידיםבשכבתט',82מקיףברנר

 טרםהתקבלוניתוחיהבגרויותיוצגבישיבההבאה.–דיווחעלציוניבגרותתשע"ז 

 כלילדיגןבוגריח'שובצובביתיספרלפיבחירתםכוללבתי–ח”תשע-שיבוץילדיגןרוהבתיכוניים

 ספרייחודיים.

  המיוחד –חינוך –תשע"ח במועצה לומדים 42השנה מיוחד, חינוך 14ילדי הספר24בגנים, בבית

 ילדיםלומדיםבביה"סבטב"ע(94בתיכון.)עוד4היסודי,
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 רכש החינוך למערכת וציוד –תשע"ח–מחשבים נרכשו בגנים לרכשהמחשבים מחשבים70בנוסף

טרם ההורים המועצה, במימון המחשבים לאיחסון ננעלות עגלות עם יחד היסודי הספר לבית ניידים

 העבירואתחלקםבעלותהמחשבים.

 תשע"ח–במימוןהמועצהחינוכייםופעילויותהעשרהותגבורפרויקטים. 

 וילדים3-תמונתמצב–לימודביתיבמועצהיציאתתלמידיםל מבקשיםחינוךביתי,נעשהה'(-)א',ב'

 ביקורביתשלהמפקחתבשלושהמשפחות.

 ינוךשלהמועצה.עובדיהחכלצוותיערבהוקרהלמתוכנן2017חודשדצמברסוףלקראת 

  מלגה תמורת במועצה התנדבות שעות הנותנים סטודנטים –יש מטופליש והנושא רבה התעניינות

 בהצלחהרבה.

 מצורפת לפרוטוקול זה.מערכת החינוך תשע"ח מצגת מפורטת של 

 

תוכניתהבינוימשמעותהועדהאתסבירלחבריממוני אלימלך ראש המועצה–ניותלהרחבתביתהספרתוכ .7

בשלבראשוןיוכשרמגרשחניהרחבידייםלכלירכבפרטייםואוטובוסיםהעתידיתלקרייתהחינוךולמועצה.

נסציונההעוברבסמוךלבנייןהמועצהעלשטחשהועברמכפרהנוערעיינותלרשותהמועצהימעברלוואד

האזורית.במקביליבנהבתוךחצרביתהספרצמודלגדרהצפוניתבניןמנהלהחדששיפנהחללילימודנוספים

תועבררכבולהולכירגללאחרסיוםהבניהשלמגרשהחנייהכוללשלושהגשריםלכליביתהספר.מבנהב

 יחוברלשטחביתהספר. יוכשרהחנייהלמקומההחדשושטחהחנייההישן כחצרעבורשטחהחנייההישן

 כךיגדלהשטחהפנוישלביתהספר.התלמידיםו



בכבודרב,

 ד"ר שייקה בילו

יו"רועדתהחינוך

מועצהאזוריתגןרוה




