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 ה' תמוז תשע"ט
 2019יוני 2019יולי  08

 לכבוד 
 חברי ועדת חינוך

 שלום רב,
  2019 -ל 3פרוטוקול ועדת חינוך  מס' הנדון: 

מנהלת מחלקת חינוך, אביבה משיח,  –יו"ר ועדת חינוך, קארין גזלה  –נוכחים: ד"ר שייקה בילו  נוכחים:

 אמיר חן, איתי טלמור ויעל רפפורט.

 על סדר היום:

דיון ברשימת המטרות והיעדים שנשלחו להתייחסות חברי הועדה לקראת סיכום תוכנית עבודה ומימוש  .1

 שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך: –היעדים והמטרות של ועדת החינוך לשנה הבא 

 2019 תש"פ לשנתברורים ציב יעדים ומטרות גדיר ולהלהשעל ועדת החינוך הוחלט נערך דיון בנושא ו-

 .משותפת ודה שנתיתביצחק נבון ובכללם לקבוע תכנית ע לביה"ס היסודי גן רווה ע"ש 2020

 :שלוש קבוצות ההיגדים שהוגדרולהלן 

 מוגנות –אקלים בית ספרי  .1

 בכל שנת שאלון אקלים לתלמידי ביה"ס ימולא על ידי התלמידים בשבוע האחרון כי ומלץ מ

 בית ספרי.האקלים לשפר ולעזור לימודים וינותח ע"י ועדת חינוך במטרה ל

  חודש במטרה לפעול למיגור האלימות ולהגברת ב פעם ייפגשצוות מוגנות פ "החל מתשכי מומלץ

 לחודש לוועדת חינוך. ברבבית הספר, דיווח כללי יועגנות תחושת המו

  מוביל מקצועי מצוות ביה"ס כאחראי מוגנות וכאחראי דיווחים חודשיים. קבע כי ימומלץ 

  קבוע כללי מוגנות בבית הספר ולדאוג לאכוף את הכללים.יש לממליצה כי הועדה 

  תלמידי שכבת ח' ישמשו כנאמני מוגנות בהפסקות .  –נאמני מוגנות ממליצה כי הועדה 

  לוח רגשות בכל כיתה.כי יותקן מומלץ 

 

 וראההלמידה וההרמת תגבור  .2

  המועצה הסכימה לממן שעות תגבור במקצועות הליבה, הנהלת ביה"ס תדאג לכ"א למילוי

 ולמיצוי השעות הנ"ל: 

שעות שבועיות לתגבור אנגלית לשכבות  20ח, -שעות שבועיות לתגבור מתמטיקה לשכבות ה 20

שעות שבועיות לשכבות  20 –לווי סייעות  ח.-שעות שבועיות לתגבור מדעים לשכבות ה 20ח, -ה

 ג.-א

 יעשו שימוש קבוע במעבדות ח -שכבות זמומלץ כי הנהלת בית הספר תדאג כי  –עבדת מדעים מ

 .מערכת השעות תאום עם עיינות ובהתאמתתוך כדי כפי שנעשה בעבר, , בעיינות

 מחשבים ניידים למורים חדשים, במימון המועצה. 10נוספת ועוד  רכישת עגלת מחשבים ניידים 

  ע"י המועצה.  2019אוגוסט -הסבת כיתה ב' לכיתת מחשבים בחודשי יוליכי תתבצע מומלץ 

  רכישת תוכנת משו"ב/ווב טופ במימון משותף של המועצה והורי ביה"ס.כי תתבצע מומלץ 



 מועצה אזורית גן רוה
 ועדת חינוך

 2 

 ערכים והעשרה הקניית  .3

  ו לשנת -לשכבות גפעילות עם רט"ג מחדש תקבע –בה ואהבת הארץ הכרת הסביכי בנושא מומלץ

 .כפי שהיה בעבר הלימודים הבאה

  קרן קרב, ניצוצות או כל תכנית העשרה אחרת לפי  –ח -תכנית העשרה לשכבות אכי מומלץ

 החלטת הנהלת ביה"ס.

  מחדש של ריכוז ארגון טיולים יש לשקול ההשנה בנושא מה שהתרחש מומלץ כי לאור  –טיולים

בשנה האחרונה, לוועדת טיולים שהתרחשו של הפרות בטיחות עיקר ב הטיולים הבית ספרי

 ג ועדת חינוך.יצוות אמיר חן כנצי

  מוקדם ככל שניתן את כל נושא מערכת לאור ניסיון העבר יש לתאם מראש  –מערכת שעות

מנהלת מחלקת תרבות )עדי( במועצה ועם אחראי הסעות )יוסי( עם פרית השעות הבית ס

 במועצה.

  הנהלת ביה"ס, הנהגת –צחק נבון יה להנצחת זכרו של הנשיא החמישי עמותפ עם ה"שתבנושא

 ההורים וועדת חינוך יקימו צוות להטמעת דרכו וחזונו של יצחק נבון בביה"ס.

  תקבע התנדבות שכבתית לאורך כל השנה. –"לתת שלא על מנת לקבל" כי במסורת מומלץ 

 

תדווח ותבוקר  ,פ"תחיל שנת הלימודים תשתכנית העבודה תתואם עם הנהלת בית הספר עד החלטה: 

לצורך התקדמות  באופן שוטף על ידי מנהלת מחלקת חינוך וועדת חינוך במהלך שנת הלימודים הקרובה.

קארין בהשתתפות , בהקדם המטרות והיעדים תקבע עם גלית מנהלת ביה"ספגישת עבודה להצגת נקבע כי 

 מנהלת מח' חינוך, שייקה יו"ר ועדת חינוך ויעל רפפורט.

 

 
 בכבוד רב, 

 
 ד"ר שייקה בילו
 יו"ר ועדת החינוך 

 מועצה אזורית גן רוה
 


