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 ,שלום רב

  1021 -ל 3' שיבת ועדת חינוך  מספרוטוקול י: הנדון

 

, ךמחלקת חינו מנהל-אורי נצר, אזורי גן רוה ס"מנהלת ביה - אהובה פוקס, ראש המועצה - מוני אלימלך :נוכחים

 .יהל קאושנסקייעל ארצי ו, ר ועדת החינוך"יו-שייקה בילו

 

, מנהל מחלקת תרבות - מיכאל גוטליב, יוסי דוד, אמיר חן ,גלעד בכר ,ע"ס בטב"מנהלת ביה -ליאורה ברש  :נעדרו

 .רכזת נוער - קארין גזלה ,נוער וספורט

 

 :על סדר היום

 .הפרוטוקול אושר פה אחד – 0211 -ל 0חינוך מספר העדת ואישור פרוטוקול  .1

שיש בקשה כי תמשיך ס ו"שעוזבת את ביהמורה מציגות את נושא : ויהל קאושנסקי יעל ארצי -נציגות הורים  .0

הן מבינות את הסיבות ואת נושא . ב"הנושא טופל והמורה לא תמשיך בשנת הלימודים תשע, ס"ללמד בביה

 .ר"ס לפעול על פי התקשי"התקנים של משרד החינוך המחייב את הנהלת ביה

במשך כל ר "ר ולא הצלחתם לבחור יו"יוועד הורים מרכזי ואין השנה כל הבעיה היא שאין  :מוני אלימלך

ר ועד הורים הוא חבר בועדת החינוך אולם משאין "יו, לידיעתכן, ולתפקד כוועד במהלך כל השנהא "שנת תשע

 . וצא נפסד זה ההורים וכמובן הילדיםומי שי כזה לא ניתן לקיים עימו ודרכו דו שיחאחד 

אתם . ס"מול ביהס "כהורים מול ביהפורום מצומצם שידון כיצד נכון יהיה לפעול מבקשת כי יוקם  :יעל ארצי

גדול ויש לקיים שיחה איתם ומולם כדי ליצור מנגנון של דיווח ועדכון של  ההורים הם ציבורצריכים להבין כי 

 .ההורים

בנושא המורה הוסברו פרטים . ואני מבינה את זה אב מתמשך בנושא אי קיום ועד הוריםישנו כ :אהובה פוקס

 . ס ולכן הופסקה עבודתה"וחוקים של משרד החינוך אשר על פיהם עובד ביה

ולא משום ב "ס בשנת תשע"צומצמו בגלל ירידה במספר תלמידי ביהמשרד החינוך י "ס שנקבעים ע"ביהתקני 

תלמידים נאלצנו ההמורה הייתה מחנכת מעולה אולם לצערנו בגלל הקטנת מספר ידוע לי כי . סיבה אחרת

 .לוותר על שרותיה

ואנחנו  מההורים על פתיחת כיתה נוספת 92%השנה חתומים מעל , לגבי השנה הבאה: יהל קאושנסקי

 .מודאגים מרמת המורה שתשובץ לכיתה העל תקנית

חפשת מורה בנרות ועושה את כל המאמצים לשבץ מורות אני ממרגע שהגיע האישור של מוני  :אהובה פוקס

 .העל תקניותס כמו בכיתות "בביהבכל הכיתות איכותיות 

 ?ור את הבעיה באופן יעיל ואוטומטימדוע לא לפת: יהל קאושנסקי

למועצה  מרגע הגעת החתימותכי הנחיות ראש המועצה הן , חשוב להניח את אותן הנחות היסוד :אורי נצר

ההנחיה הזו לא שונתה ועל פיה אנחנו . ך איתור המורה והערכות לקראת כיתה על תקנית נוספתמתחיל תהלי

 .עובדים

, ס"בכל ביה אני מצהיר שהמדיניות שלי היא שאיפה לכיתות קטנות, אני רוצה לחדד את הנקודה :מוני אלימלך

געת החתימות מתחיל מרגע ה. 92%ינה חתימות של הורי השכבה ברמה של מעל יאבל זה מותנה בכך שתה

על כל המשתמע מכך כולל כל העלויות והתקורות הנלוות  מהלך איתור המורה והקמת הכיתה העל תקנית

 . להקמת כיתה כזו
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עליו להנחות את מאי עד סוף הייתה ונשארה כי ( קיים השנהנבחר ולכן אינו שלא )ר וועד ההורים "ליוההנחיה 

א בעד כל מורה שמגיעה אני ל. זמן לביצוע מוצלח של המהלך ההורים להגיש חתימות כדי שיהיה מספיק

 . 'אני בעד בחירה נכונה של מורה טובה מאד במיוחד לשכבת א, לראיון

זה לא פשוט ולא קל וזה נוגד , אל תשכחו כי אחרי הבחירה אני צריך להשיג את אישור משרד החינוך לנושא

אולם אני בטוח כי משנמצא את , מח לבצע אותו כל שנהזה תהליך מורכב שאני ש, את מדיניות משרד החינוך

 .אני מתחייב לעשות את כל המאמצים לקדם ולאשר את הנושא .המורה נקבל גם את האישור של משרד החינוך

ולכן אין לנו הקצאת שעות מאד  הגבוההמועצה היא ברמה סוציו אקונומית לצערנו האוכלוסייה : אהובה פוקס

 . עבור כיתות קטנות ומספר שעות התקן שלנו לא שופע, ריםנוספת כמו ביישובים אח

גם אם נתחיל במאי לא בטוח כי נצליח . אם אנחנו מסכימים כולנו על אותה מדיניות אז אין לנו בעיה: אורי נצר

 .להשיג מורה כי היא תגיע אלינו רק אחרי שהיא קיבלה תשובה שלילית ממשרד החינוך

הוצג כרטיס האשראי  לבסך הכו, לא נדרש להביאגם ואף אחד עדיין ביא כסף אף אחד לא ה: מוני אלימלך

הרבה יותר לנושא מימון הורים ברור לנו כי עבור שקל של הורים ניתן . והוא לא יחויב במידה ולא תהיה מורה

 .המועצהי "מנגד עשקל מ

 

 http://www.industry.org.il/taasiyeda -ב "ס היסודי בתשע"שילוב פרויקט תעשיידע בביה .2

אני לא משווקת אלא אני באה ממקום של חזון : נהלת התוכנית בהתאחדות התעשייניםמ - יעל אביב' הגב

אנחנו עובדים בכל . ס לאור צמצום שעות הלימוד בבתי הספר בתחום זה"העצמת מדע וטכנולוגיה בתוך ביה

, נס ציונה, לים ומנהלים המלווים כמנוטרים למנהלי בתי ספר ביבנה"מלווה את התוכנית של מנכהמדינה ואני 

מפגשים של  16לכאן הגעתי אחרי שיחה עם אהובה ואורי בנושא הכנסת תוכנית יזמות לצעירים .. יבנה ועוד

 . ני האומהבסיום המהלך מציגים את התוצרים הנבחרים בבניי. תיכון מוצר בעל שימושיות בר קיימה

מפגשי  16עבור  10,822עלות התוכנית לארבע תוכניות נשלם , אני אשמח שגן רוה תהיה שותפה בתוכנית

 . 'ח' בכיתות ז. דקות 92לארבע קבוצות משך כל מפגש 

, ועד בכלל ללא תשלום' א-דקות לכל הכיתות מ 92צריכה נבונה בת חד פעמית של  אני הצעתי להיכנס לסדנא

. הוא שיובילבטכנולוגיה מי שיהיה קודם , אמיתי ממקום להיות גשר לתעשייה, ערכי ציוני, לבןחשיפה לכחול 

 . ₪ 6,422במידה ונצליח נלך למנהיגות טכנולוגית עם חברת חשמל באותו מחיר של 

. כלומר למצוא פתרון ממשי לחסכון באנרגיה, תוכנית זו מאמצת מבנה אותו בו הם מוצאים פתרונות לבית חכם

₪  05,622בעלות של ' קבוצות בשכבת ח 4ועוד ' בשכבת זקבוצות  4לכם תוכנית בת  מציעהיכום אני לס

 . ₪ 82,222כאשר הפרויקט עצמו יעלה 

 

והן לקהילה של המועצה יישובי הסוכם כי בשל התאמתה של התוכנית תעשיידה הן לחזון החינוכי : החלטה

התוכנית ולהכניס את ס ונציגות ההורים "בקשת הנהלת ביהזמן הזה ממליצה ועדת החינוך להיעתר לול

 . במימון מלא של המועצה' ח' לפעילות בשנת הלימודים הבאה בשכבות ז

 

 matach.co.il/-http://site.ness -ח במערכת חינוך גן רוה "מט-שילוב חברת נס .3

שנה הייתי מנהלת פדגוגית בתיכון המדעי  00 :לת חוג חינוך בנס טכנולוגיותמנה - טובה צירלין' הגב

פגשתי את נשיא נס העולמי ומשם החלנו עם רעיון של טיפוח מצטיינים . בירושלים יפנימייתטכנולוגי 

בפגישה נולדו הרעיונות יחד עם פרופסור אסא כשר והאלוף אודי שני והקמנו בתוך ועדת ההיגוי . בישראל

 . ית מדעית טכנולוגית שנותנת ערך מוסף הרבה מעבר לתוכנית הלימודיםתוכנ

. ננוטכנולוגיה ומדעי המחשב, כ שילוב בין ביוטכנולוגיה"ואח. מרכז התוכנית בניית מנהיגות והעצמה אישית

. מהבוגרים ביחידות צבא מובחרות וטכנולוגיות 71%קבוצות  72קבוצות והיום עומדים על  12 -התחלנו ב

 . 'וי' התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות גבוהות בכיתות ט. תלמידים 1,522כ "בסה

http://www.industry.org.il/taasiyeda
http://site.ness-matach.co.il/
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כאשר ראש  .שיתוף פעולה ייחודי עם ראש המועצה לבניית סביבת עבודה טכנולוגית מקושרת מחקר וקהילה

י לכל זה מהווה שדרוג רצינ הרשות מכריז כי הוא משקיע במצוינות בקידום וקידמה ומיצוב ומיתוג הראשות

 . מערכת החינוך במועצה

מתחילים בפדגוגיה ובטכנולוגיה בתחומי ' בשנה א, כל המנחים בעלי תואר שני ומעלה, התוכנית דו שנתית

התוכנית כוללת מחנה קיץ של . מבצעים פרויקט גמר מבוסס תהליך מחקר ופיתוח' הדעת הנלמדים ובשנה ב

 . צות שונות מכל הארץשבועיים בו נפגשים כל התלמידים עם עמיתים מקבו

פרטי הבוגרים של התוכנית מועברים . בסיום התוכנית נערך טקס מכובד בו מוצגים הפרויקטים הנבחרים

 .  ל"של צה( בית הספר למקצועות המחשב) ח"לבסמ

( מ"כולל מע₪  185,222)מ "לפני מע₪  159,222תלמידים לשנתיים היא  02התוכנית לקבוצה בת עלות 

ילדים  02קבוצה של ל. מימון המועצה 52% -מימון הורים ו 52%המודל מבוסס על  . לימוד שעות 352עבור 

. על ההורים ואותו סכום מוטל על הרשותמוטל ₪  4,522 כאשר לילד לתוכנית₪  9,222 -העלות היא כ

 .יחד עם הרשות לילדים שיש להם בעיות כלכליות ניתנות מלגות ייחודיות

 

בגלל ו' העונים על הקריטריונים המתאימים לתוכנית בגילאי חהנמוך ר הילדים מספ סוכם כי בשל: החלטה

להשתתף בתוכנית כפי שנעשה , בשלב זה, ימשיכותלמידנו ממליצה הועדה כי , הגבוההעלות ההשתתפות 

השתתפות המועצה הועדה מבקשת כי . עד היום במסגרת תיכון ברנר ולא באופן עצמאי במסגרת המועצה

 .ית תמשיך כפי שנעשה עד היוםבעלות התוכנ

 

 :ס יסודי"אהובה פוקס מנהלת ביה - ס יסודי"ביה .4

 בזמן , ב משובצת"כמעט כל מצבת המורים לשנת הלימודים תשע –ס "עדכונים שוטפים על הנעשה בביה

 . עסוקים מאד בכל הנוגע בשיבוצים, זה של שנה בונים את המערכת לשנה הבאה

 התוכנית . השקעות מפורטת תוגש לראש המועצה תוך שבוע ימיםתוכנית  -א "השקעות לקראת תשע

מתקני ספורט רשימת , נדרש ציודרשימת , ס"פירוט צרכים הן לכיתות הלימוד והן לחצר ביהתכלול 

 ..ציוד מחשוב וכדומה, למגרש ולחצר

 סה בחדר המורים ובכני, ויותקנו מסכים על בכניסה לבנין הראשיב "תוכנת משוב תוכנס "החל מתשע

מהשנה השנייה לפי מספר התלמידים העלות , שנה ראשונה חינם –עלות התשלומים למשוב . לבנין החדש

 .י המועצה"לשנה מתוקצבת במלואה ע₪  12,222 -כ

 נקבע כי יעשה ככלי שניתן כולל שימת דגשים מיוחדים השנה  –ב "חידוש פעילות ועד הורים בתשע

הנושאים בהם היא , חשיבותה, ס"של הנהגת ההורים בביהבמפגשי ההורים בתחילת השנה על תפקידה 

 .ס הן באופן ישיר והן באופן עקיף"יכולה לתרום לביה

 

 .ליאורה ברש' הגב, ס"לא נימסר דיווח מפאת היעדרותה של מנהלת ביה–" ע"בטב"ס "ביה .5

 

 :אורי נצר מנהל מחלקת החינוך -מערכת החינוך גן רוה  .6

 כמעט , א"הסתיימה שנת הלימודים תשע –ב "הערכות לקראת תשע, א"ם שנת תשעסיכו, עדכונים שוטפים

המטופלים ברגישות ובמקצועיות  למעט מקרים מיוחדים, כל הבוגרים משובצים בתיכונים אליהם נרשמו

מספר הילדים בגני . ע"ס בטב"אושרו המתקבלים לביה, מתקיימת הערכות לקראת השנה הבאה. הנדרשת

 .בלבדחובה ירד השנה לשני גנים 

  נערכים לקראת העברת התלמידים המחוננים של בית  –ב "ל תשע"פדגוגיים לשנה, חינוכייםפרויקטים

 .ב"צ למרכז מחוננים ביבנה מתשע"הספר ממרכז רון ורדי בראשל

  נות יעבדו נבפועל הג, בשנה הבאה עוברים כל גני הילדים לאופק חדש של הסתדרות המורים –גני הילדים

 .שעהחצי כל יום עוד 
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הוצגה תוכנית המתווה לקראת  –הערכות המועצה לקראת התמודדות על פרס החינוך הארצי מתווה לתוכנית  .7

הוקם צוות היגוי המוביל את הנושא כפי שנעשה בהערכות . ת להתמודדות על פרס החינוך הארציהיערכו

 .לקראת פרס החינוך היישובי

 

, המועצה נערכת למציאת פתרון הולם ואני מבין כי, ן תקלת מנועהבנתי כי אוטובוס צהוב מושבת בגי :שייקה בילו

 ?מה חדש בנושא

וזאת למועצה ( צהוב)אנו עושים ככל שניתן למצוא פתרון ויתכן כי נאלץ לקנות אוטובוס חדש  :מוני אלימלך

ממנו הוא התקלה הטכנית המורכבת תיקון . תהיה גבוההמלאה במידה ועלות התיקונים והשבת האוטובוס לשמישות 

 .מוערכת בסכומים גבוהים מאד של כסף עשרות ואף מאות אלפי שקלים סובל

 

הוצג מסמך ההנהגה המוסדית של תיכון מקיף ברנר ונערך  –הצעה להקמת ועד מנהל בתיכון ברנר דיון בנושא  .8

ו הקובץ רא) .ס"דיון בנושא הקמת ועד מנהל שיכלול נציגי ראשי שלוש המועצות האזוריות המזינות את ביה

 (.מצורף

 

סוכם כי ועדת החינוך ממליצה לראש המועצה להיות שותף במהלך הקמת ועד מנהל לתיכון ברנר : החלטה

ס בכפוף להסדר ברור בנוגע לשקיפות הניהול הכלכלי של "שיורכב מנציגי ראשי המועצות המזינות את ביה

ההשקעות בו והסדר פיתוח משותף של ן תכנון ומימו, הגדרות ברורות של סמכויות ותחומי אחריות, ס"ביה

 .מבני בית הספרנכסי ועל מקובל בעלות 

 

 , בכבוד רב

 

 שייקה בילו

 חינוךה ר ועדת"יו

 מועצה אזורית גן רוה


