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ה'טבתתשע"ד

3812דצמבר80

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

 2381-ל3ועדתחינוךמס'פרוטוקולהנדון:

מנהלתביה"סאזורי-מנהלמחלקתהחינוך,אהובהפוקס–ראשהמועצה,שמוליקמימון-מוניאלימלךנוכחים:

יו"רהנהגתהורים,–ייו"רועדתהחינוך,אורייעקוב-מנהלתביה"סבטב"ע,שייקהבילו-גןרוה,ליאורהברש

.נציגציבור–גלעדבכר

.רכזתנוער–,קאריןגזלהמנהלמחלקתתרבות,נוערוספורט-אמירחן,מיכאלגוטליביוסידוד,נעדרו:

 

 על סדר היום:

 .אושרהפרוטוקול–יו"ר ועדת החינוך שייקה בילו-3812-ל1חינוךמספרהעדתואישורפרוטוקול .1

 ליאורה ברש מנהלת בית הספר:–ביה"ס"בטב"ע" .2

  בביה"ס הנעשה על שוטפים –עדכונים מצב תמונת תשע"שנתפתיחת מונה–ד 32השנהביה"ס

,סיועפרטנימקבליםטיפולייחודיהםתלמידיםעםמחלותקשות,לביה"סתלמידים,ששכיתות,נכנסו

 .המוןבכלילדצוותביה"סעושהעבודהקשהמאדומשקיעהבריאותי.םופורחיםלמרותמצב

 ששובצהלתמיכהבילדהחדשהשהצטרפהלביה"סמעברסייעתישצורךבהארכתתקופתהשיבוץשל

 לשלושהחודשיםכדילהגיעעםהילדהלהישגים.

מבקשלדעתהאםישבעיותהדורשותהתערבותשלהמועצה,במידהוישמבקשכיתעשהפנייה–מוני אלימלך

ואהןנופלותעלהעמותהבמידיאינומסכיםכיעלויותשרשויותהשולחותילדיםלביה"סחייבותלשאתבלמועצה

אחריםאשראינםסייעותוהנופלעלהעמותהכוללעלויותשלבעלימקצועכמואחותונמצאכימימון.הצעומהלע

זהמשנהמיהצעומהוממומניםע"יהרשותהשולחתאלאעלחשבוןהעמותה .קמחותורההולכיםיחדולכןאין

שלומלווה,ההאישיתהצמודהאליואחותמשלםאבלחובהעלהרשותהשולחתאתהילדלממןאתהסייעתשלו,ה

ישלקייםישיבהדחופהעלמנתלסגוראתהנושאשלהעלותשל שלהילד. האבחון וכלדבראחרהנדרשלפי

הסייעתעלהרשותהשולחת,במקרהזהרחובות.

השולחתולאעלהנושאשלסייעתאינויכוללבואעלחשבוןהעמותהאלאעלחשבוןהרשות –יעקב יבלון דר' 

הבעלות,שובבמקרהזההרשותהיאעירייתרחובות.

 שישההגשתתלמידיםבפעםהראשונהלבגרויות–דבתשע"מתוכנניםלביצועדיווחעלפרויקטים,

אוייגשוגםלאומנותמקוויםכיתלמידיםייגשולבחינהביחידהראשונהבמחשבים.לקראתתשע"ה

 .לטיפולבבעליחיים

 םעםמתמטיקהשימושית,תוכניותתקשוב,מוסיפיםשילובמרפאהבאומנותבשילובעםמחשוב.ממשיכי 

 שלתלמידנולחברהולקהילהויוצריםקשריחדעםהפיקוחלשילובמבצעיםחשיפהשלהלומדיםאנחנו

 פעילויותייחודיותעםבתיספרמהאזור.ב
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 עםמרכזהצופיםותנועתהנוערקתהקשרעם.ממשיכיםאתהעמוהיאפעילהפינתהחיבחופששופצה

 לעבודמע"ש. תעשהה"חצרהאירועיםבחלקמהבוגריםיצאו בעבודהמעשית. והתנסו במהלךנחלה"

פעילותבנושאעבודהבמטבחקר.ממשיכיםלעבודעםחברתחשמלוהגמלאים.הילדיםממשיכיםהשנה

 רוה,ארגמן,חטיבתהקשמעמיקיםאתאתהחונכותבגניםבאישורהפיקוח. גן רעםבתיהספרעיינות,

.התלמידיםמקבליםתמיכה10:88בינייםרביןוביתאור.יומייםבשבועמתקייםיוםלימודיםארוך,עד

 .הןבלימודיםוהןבהעשרהבשעותהתוספת

 יים.תקשובולידודירתמגוריםהמדמהביתלסימולצייתמגוריםעצמאהוקםבנייןחדשהמוגדרכמרכז 

 .פתחנוסדרתמפגשיםעםהוריםלתמיכהוהתמודדותעםבעיותייחודיות 

 .מצגתתמונתמצבביה"סמצורפתלפרוטוקולזה 

 

 אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי:-"גןרוה"ביה"סיסודי .3

  בביה"ס הנעשה על שוטפים –עדכונים מצב תמונת תשע"פתיחת -דשנת ומכיל גדל 036ביה"ס

 אנשיצוות.קיימנוסדנאותבנושאהקמתמבנהארגוני.08-כיתותו32תלמידים,

 ניליביידאנבחרהלסגניתראשונהלמנהלתביתהספר,רוניתבכרנבחרהלסגניתשנייהויששביעותרבה

גדרמבנהארגוניחדשהו,קשהעבודהנעשהכללבעליהתפקידיםבביתהספר.בנושאיהניהולמתפקוד

ה העבודה עבודה. וקשרי כפיפות סמכויותיהם, התפקידים, בעלי הוגדרו לביה"ס, בנושאמעמיקה

התאפשרהבזכותהתמיכהוהליווי תומך.יבלוןיבלוןיעקבשלדר' ליווהאתכלהתהליךועדייןמלווה,

 בהפתעהוהגישלכלמורהעציץ.ומנחהאותנו.אתמולחגגנואתיוםהמורהבביה"סוראשהמועצההגיע

 כמובשנהשעברה.שכבתו'מפוצלתלשלושקבוצותבאנגליתניתנותהשנהשעותפיצולבשכבותז'וח'

 ומדעים.שכבתכיתותא'מקבלותתגבורלימודיכנ"לשכבתכיתותב'.

סבורכיישלתתמענהמקצועילפניותההוריםבכלהקשורלבקשותתגבורולפיצוליכיתות,יש–אורי יעקובי

לשוב יש ומתמטיקה. אנגלית במקצועות רק הכיתות בחלוקת נכון עושים באמת אנחנו האם עצמנו את לבדוק

ולבדוקהאםישבאמתהצדקהלפיצולזה,אוליכדאילבחוןאתנושאהפיצוללעומק.

סבורשישלבחוןבכלמסכיםעםאוריבמאהאחוזים,ישלבחוןבאמתולעומקאתנושאהפיצול.–בילושייקה 

 שכבהבאילומקצועותישצורךלפצלובהןלבצעאתהפיצולולאתמידרקבמקצועותהליבה.

 תומכת שנה,המועצה כמידי למחשבים, מורה מימון ע"י הספר מורתבבית לאנגלית, מורה ותקשוב,

 ילוב.השנהנוספהתמיכהחדשהשלהמועצהבמימוןאםביתלעבודותניקיון.ש

 בוצעושיפוציקיץבכלהכיתות,נעשהאיטוםגג,כלביתהספרנצבע,ופניביתהספרשודרגו,הוחלפו

 .והותקנומתקניםלרווחתהתלמידיםמדרגות

דשהיאלאשקופהבפניהם.אנירוצהלדעתכיצדמתייחסיםלאםהבית,מקווהמא–גלעד בכר

היאמתקבלתכאחתהסגניותשלצוריאבהבית.לפיהמידעשבידי–אורי יעקובי

לאות,השירותיםנראיםאחרתלגמרי,גםהילדיםוגםההוריםמיוםהגעתהרמתהניקיוןעלתהפ –אהובה פוקס 

 שבעירצוןמרמתהניקוןהחדשהשלהשירותיםובכלל.
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 זה"בנערךפעילות,שבועפעילויותחגיתשריעברובהצלחה–תשע"דהמופעלותבפעילויותדיווחעל

בנובמבר,יוםשיאנערךבאמצענובמבר,נערךטקסמרגשבוהתארחוחניכיםמהוסטלמאשדוד.בינואר

ט בנושא פעילות ויע"תעשה בשבט, בסוףו ראשונה. מחצית תעודות וחלוקת צלשי"ם חלוקת טקס רך

פברוארמתוכנןהטיולהביתספריובמרץפורימוןושבועבריאותוחינוךגופני.באפרילפעילותלקראת

 פסח,ביונייוםרבידע.

  יצאו החדש החינוך מחלקת מנהל בשיתוף המועצה, ומימון ביוזמת השנה מופעיהתלמידים למספר

 תאטרון.

 -בתשע"דהמבוצעיםדיווחעלפרויקטים 3נרכשו סככותצל, לדמקהוששבש,הוצבו שולחנותבטון

 עםרצפתגומי.לילדיםמתקןכושרוקםמשולחנותפינגפונג,הוצבושני

 נעשיתתוףהפעולהעםהרשותהטבעוהגנים,שי,בממשיכיםבקשרהביןדורי,ממשיכיםבהערכהחלופית

 בדיקהלגביפעילותבגבעתחומרה.

 שהוצאכברכפיבכיתותבמקצועותשונים,לדיוןהואשימושבטאבלטיםככלילימודיהשנהלהנושאשע

 ירכשו אהובהמבקשתכי ושייקה. מוני טאבלטיםלפחותכךשכיתהשלמהתוכללעבוד28בעברע"י

 איתםבמקביל.הטאבלטיםיושאלוע"יהתלמידיםלמשךהשעורויוחזרובסיומו.

 בילו לשימוש–שייקה טאבלטים והכנסת התקשוב מערך את שוב לשדרג הזמן הגיע שבהחלט סבור אני

דיםבמהלךהשעוריםיהווהקפיצתמדרגהנוספתברמתההוראהשלביה"ס.אנימבקשמראשהמועצההתלמי

 לשקולבחיובלבצעאתהרכישהבמשותףיחדעםהנהגתההורים.

–מוני אלימלך ביה"סכמטרהלאורהצורך התקשובשל רואהבשדרוג שאני ומכיוון כעת, שהועלהבפני

אנימחשביםהניידיםוהנייחיםשגיםוהשימושהנרחבשלהמוריםוהתלמידיםבלאורההיחשובהביותרוכמובן

.3812בלטיםלקראתטא28-סבאשקולבחיובציודשלביה"

בשיחותשהיוליעםאהובהעלתהבקשהלבחוןהכנסתתוכניותלמנהיגותלמערכתהחינוך.–שמוליק מימון 

אנחנובוחניםמספרחלופות.

יוניהפיקודיאנייכוללומרכיתוכניותרבותהנקראת"תוכניותמנהיגות"אינןמממשותמניס–אורי יעקובי 

בשרותמשמעותיובאחוזיגיוסאתהציפיותשלהםוההוכחהלכךהיאשילדיהמועצהמוביליםבשירותצבאי,

מהמוביליםבארץ.

אנימציעמשהועקרוני,לפניקבלתכלתוכניתהתערבותחיצוניתבנושאימנהיגותוכדומה–יבלון יעקב דר' 

ישלקייםהתייעצותרציניתלפנישלוקחיםהחלטהבכיוון.

חשובלילצייןאתמערךהחוגים,במיוחדהריקודוהכדורסל,איןספקשישבתחוםזההישגים–גלעד בכר 

 ומכובדים. רבים חושב תוכניותשאוליאני בתוכו ולהכניס החוגים למערך מחדש ארגון לעשות שצריך

אנירוצהלהעלותאת.שאינםרוקדיםאומשחקיםכדורסלהמתאימותלילדיםולבנינוערחדשניותייחודיות

אתהנושאולהגדילאתכמותהחוגיםוהפעילויותהמתאימותלאוכלוסייהלמנףהנושאשלחוגיםולהעציםו

להבמועצה.הקיימתוהגד

 .מצגתתמונתמצבביה"סמצורפתלפרוטוקולזה 
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 .4 במועצה הפסיכולוגי השרות –פעילות העקרונית –דר' יעקב יבלון –תשע"ד השרות ברמה של תפקידו

וגהפסיכול הואלנסותולפעולברמההפרטניתבכלרמותהגיל, כמובןי ועדסיוםמערכתהחינוך. מהפעוטון

העבודהמולהמסגרתהחינוכיתעדיפותניתנתתמיד הפונהבבקשהלהתערבותהשירותלהתערבויותעלפי

לעבודהמתועלמהעבודהחלקנרחבנעשהבמקרהזהברמתהילדוהוריו,אבלהמקצועיהטיפול.הפסיכולוגי

וונה.הככיתהבביה"סוהצוותהחינוכישלביה"סהצוותהמובילבואולחילופיןמסויםועםמערכתיתעםגן

אבחוניםהשימושבהיאשהמערכתתדעלהתמודדעםבעיותחינוכיותוהתנהגותיותפרטניותתוךכדיצמצום

אנחנופורסיםכנפייםלתוךביה"סבטב"עבאופןברורמהשנהמיותריםשהיונחלתהכללבשניםהאחרונות.

נמצאיםבכלהכיתותומהשניםהקודמותומוצלחביותר אנחנו , חינוךהמיוחדבמועצהמעברמסגרותהבכל

הנהלתביתהספרעדשללעבודההשוטפת,אנחנונמצאיםהשנהגםבהתערבותבכלהנושאהארגוניוהניהולי

 נעשתה המוסד. חדששל ארגוני מבנה להכנת השנה הדס בגן מיוחדת השקעה כיווןשהיא למתוכנן מעבר

 ייחודיים. צרכים ושנוצרו ההזדמנות את לנצל רוצה אני לאודותלשמוליק החינוך מחלקת מנהל עלמימון,

 דוחףנושאיםבאופןמקצועיוחשוב.מחויב,עוזרמילדברוהואםעניחששישאשיתוףהפעולההפורהכי

 זו בהזדמנות שוב להעלות רוצה אני לדיון טיפולי קהילתי מרכז הקמת נושא למרכזאת הכוונה רוה. בגן

י בו מקצועי תמיכה בנושא שלהם והפרטניים האישיים לצרכים המועצה לתושבי מענה פסיכולוגיתינתן

 במרכזיבוצעופעילויותטיפוליות,יינתנוהרצאותויערכופגישותאישיותומשפחתיות.לקהילה.



 מנהל מחלקת חינוך:שמואל מימון –ערכתחינוךגןרווהמ-עדכוניםעלפתיחתשנה"לתשע"ד .5

 שיתוףהפעולהשאנימקבלמכלמנהלמחלקהחינוך,ואנימרגישכיחמישהחודשיםאנימשמשבתפקיד

 .ואנירוצהלהגידתודהלכולכםהסובביםאתהשולחןהואמעלומעבר

 תלמידיםגידולשל280דשנתתשע"פתיחתתמונתמצב–עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבמערךהגנים

 .ואכיהמספריםיעלוגםבעתידוהצפיהמהשנהשעברה0%

האםזהכברמחויבלשנההבאה?–שייקה בילו עתידי, שבגללהגידולבאוכלוסייהנצטרךבינוי מבין אני

האםזהרקגניםאוגםכיתותביה"ס.

יםפלמחיםמחייבקיבוץהאכלוסבאירוסיחדעםההרחבהשלהאוכלוסייהגדלה,אכןכן,–שמוליק מימון

קיבלנוהיוםאתהאישורלבנותשניכרגערקבגניםאבלבעתידגםבביה"ס.אנירוצהלצייןכיידי,בינויבמ

במגרשהעפר כגנים היא המשוערת העלות הגנים. -שמול מליון שלושה כמעט₪, הוא שהתקבל המימון

מחציתהעלות,שארהסכוםמתקציבהמועצה.

זהבגניםבעיהשמספרהילדיםגדולממהשאנחנורגילים.השנההייתהלנואנירוצהלצייןכי–מוני אלימלך

נובעמגידולבאוכלוסייה,מרישוםמאוחרשלילדיםלמערכתהחינוך,מהצטרפותתושביםמידלקראתתחילת

בישיבתההבאהולבקשלהעלותאתהנושאבמליאתהמועצהותכווןאנימשנתהלימודיםללארישוםמוקדם.

מתשניגניםבתקןמלא.ורהמועצהלתקצובוהקאתאיש

עקרוני ,באופן באוכלוסייה הגידול בגלל הבאות, בשנים החינוךהצפוי למערכת נוסף בינוי ונצטרך במידה

נשקולהקמתמבניםחדשיםבמסגרתהקריההחינוכיתגןרוהולאמחוצהלה.
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 תלמידים.10תלמידים.בעיינות

 אתקיבוץפלמחיםובסיסהילה.קיימנומפגשעםמהשנהגםממשיךוכוללבגניםפרויקטספריתפיג'מה

 .והמפגשהיהפורהנציגיהוריהגנים

 להדביקאתהפיגורוכעת,נעשתהעבודהרציניתהיהפיגורבדיווחיםעלנושאההסעותלמשרדהחינוך

 .,קיבלנואתכלהמימוןהנדרשהנושאמתפקדכנדרש

 נושאבריאותהשןבגןרוההפעילותבחידשנואת. 

 ונושריםבמוסדותחינוךבאזור.נמברנרושילבשלתלמידיםמנענונשירה 

 מהממוצעהארצי.תלמידנוהיוגבוהיםבמקצועותהראלייםהשיגי–ברנר–ווחעלציוניבגרותתשע"גדי 

 3812במהלךדצמבריתקייםיוםהמאבקבסכנותבגלישהברשת. 

הועלתהסוגיהשלהורהכיתלמידיביתהספרחוגריםאתחגורותהבטיחותביציאתםמביתהספר-שמוליק מימון

מציעאולםלאחרהיציאהמהמועצההםמשחרריםאתהחגורותונוסעיםללאחגורותעדלפיזור. נחשובאני כי

כיצדניתןלאכוףאתהחגירה.

כי–אהובה פוקס ומוודאים בהתנדבות מלווים ההורים בהם אחרים ישובים של מסורות לאמץ מציעה אני

התלמידיםאכןנוסעיםכלהדרךחגורים.

 

 .6 חינוך ועדת פעילות החינוך–שייקה בילו–3886-3812סיכום בוועדת המשתתפים לכל להודות רוצה

בחמשהשניםהאחרונות.היהליהעונגוהכבודלשמשכיושבהראששלהוועדה.הגיענולהישגיםגדוליםבכל

הקשורלמערכתהחינוךיחדעםראשהמועצה,הנהלתבתיהספרגןרוהובטב"ע,עםמנהלימחלקתהחינוך

 היישוביםוהנהגתההורים. והייתהמועמדתונציגי מערכתהחינוךזכתהבפרסחינוךמחוזי לפרסבתקופתנו

מחדש הגדרנו הארצי. בנינוהחינוך הבוגר. דמות את יישובי, החינוכי החזון את החינוך, מערכת יעדי את

שיתפנו שכנים, חינוך במוסדות סיורים קיימנו ביה"ס. ותקשוב לשדרוג שותפים היינו לחינוך, אב תוכנית

להעםגורמיםשוניםוהכללטובתמערכתהחינוךשלהמועצה.היינושותפיםבתכנוןוהקמתבנייןחטיבתפעו

הבינייםשלביה"ס.ברכשמחשביםניידיםונייחים,בתמיכהבפרויקטיםחינוכייםשמומנובמלואםאובחלקם

 תגדללאורךהשנים.ע"יהמועצה.דאגנוכיהתמיכהבשעותתגבורובבעליתפקידיםנדרשיםתימשךו

ולתרום לבוא הכנה התנדבותכם ועל שלכם המקצועית הפעילות על לכולכם לב מקרב להודות רוצה אני

 מזמנכם,מיכולתכם,מכישוריכםלטובתמערכתהחינוךשלהמועצה.

בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה


