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י"גאיירתשע"ד

4112מאי11

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

 31.2.3.12 -שנערך ב סיור במערכת החינוך גן רוה –4112-ל1ועדתחינוךמס'פרוטוקולהנדון:

-שייקהבילונוכחים: יו"רועדתהחינוך, גלעדבכרושמוליקמימון רויטלבודניצקי, וגה, עדי דוד, מנהל–יוסי

מחלקתהחינוך.

 

 על סדר היום:

ליאורה  -ביה"ס "בטב"ע"  -ביקור בביה"ס בטב"ע, ופגישה עם ליאורה ברש המנהלת וסיור בביה"ס  .1

ספרמיזמיםחדשיםבהםלימודיתקשורת,אנימציה,אומנותיחדהתחלנוהשנהבמ-ברש מנהלת בית הספר

חלקמהתפיסההחדשהשלביתהספרשלנוהאומרתהחינוךהמיוחדהואחלקבלתינפרדוזהעםמחשבים.

הואמהחינוךומהקהילהכולה יולכן שלחשוףאתהתלמידיםשלחייבלהיותתורםלקהילהולארקנתרם.

 ".הדדיות השילוב בקהילההחינוךהמיוחדלכמהשיותרקהילותכדישנקייםבפועלאתהמודל"

 תלמידי ואירוח, קהילה בקשרי תורמים המיוחד החינוך תלמידי אזורי מביה"ס רוהם הנוערגן ומכפר

תעיינות  למידיבטב"עיוצאיםלטיולעםמגיעיםלביה"סבטב"עומופעליםע"יתלמידיביה"סבטב"ע.

היציאהלטיול. שהםמבצעיםפרויקטיםסביבתייםבשטחלפני קיימתרקאחרי התלמידיםיוצאיםקרן

למרכזישיקוםשלהביטוחהלאומיולמוסדותאירוחכגניאירועיםכהכנהלעתידברכישתמקצועשימושי

יוצריםקשריםעםהילדיםועםצוותהגננות.התלמידותיוצאותלחונכותבגניהמועצהבהםהםופרקטי.

 יוצאיםלשעתפעילותאחתבמע"ס.התלמידים

 ישלנופרויקטעלחברתחשמלבואנחנונתרמיםמאנשיחברתחשמלבנושאהידעואנחנוהכנועבורם

תלמידים. של שונות לרמות המתאימות לימוד חוברות עובדים גם בנושאכרגע הלאומי הביטוח מול

קהעתידיתלכלהבוגרים.תעסו

 בנושאהכשרה,לימודותרגולכישוריחייםשזהואחדהעקרונותלמענםהוקםביתהספר,הוקמהדירה

לדוגמההמאובזרתכדירתאימוןלמגוריםלכלדבר.בדירהזוהתלמידיםיבצעופעילויותשיכינואותם

לחיים.

  קניותללמודכיצדמבצעיםפעילויותבסיסיותהצוותיצאיחדעםהתלמידיםלמרכ–בנושאהפדגוגי זי

כמוקניות,הזמנתפריטים,ישיבהבבתיקפה,תשלוםומעקבאחריעודף,עבודהעםחישוביםבסיסיים.

השנהאנומגישיםפעםראשונהבשנההבאהננסהאולילהכניסתלמידלעבודהבקפהארומהבנסציונה.

םבוגרים,הליךמורכבשדרשהכנהמורכבתוהשקעהשלשעותלבחינתבגרותהמחשביםחמישהתלמידי

רבות.

 ישלנוכיתתמחשבבהלומדיםיישומימחשביחדעםאמנותעל–קיבלדחיפהאדירההתקשובאצלנו

הפדגוגיתשלנוהיאווירטואלית,כלהתקשורתמתוקשבתואיןשימושבדפיםההמרכזיימחשביםניידים.
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ת,ישלביה"סאתרחדששדרכועובדיםחבריהצוותוגםההוריםיכוליםלצפותוהכלנעשהדרךהתקשור

 בחלקמהמידע.

  לאהשנה מהרשויות שחלק היא הבעיה בשבוע, יומיים במשך השעה בעד הלימודים יום את הארכנו

יכ שהוריהם תלמידים בעיקר היו ארוך לימודים מיום שנהנה שמי כך להסיע כלכלית,מסוגלות ולים

 הסעהמאוחרתיותר.לאפשר

ואנירוצהלצייןכיכלבקשותייהןמהעמותהוהןמהמועצהנהנותמיד31מספרתלמידיםהשנה-ליאורה ברש

ובחיוב.

כמהתלמידיםישמהמועצהבביתהספר?במהאפשרעדולעזורכדישביתהספרימשיךויהיהחלק-גלעד בכר

מהקהילה?

תלמידיביתהספרהםתלמידירשויותשכנות34האחתמהמועצהכלשארכרגעישרקתלמיד-ליאורה ברש

ורחוקותמרמתהשרוןורעננהבצפוןועדבניעיישבדרום.לגביפרויקטיםנוספיםאנחנוכלהזמןבתהליכיעשייה

ונשמחלשתףפעולהבכלנושאופעילותשתתרוםלקהילהולתלמידים.

ביתהספר?האםניתןלהשתלבהפעילותבהתנדבותאובאיזויוזמהאחרת?מימתקצבאתהפעילותשל-יוסי דוד

-ליאורה ברש מתוקצב משרדהחינוךו31%ביתהספרמהגדרתו יש11%-ע"י בנוסףכמובן העמותה. ע"י

גורמים עם פעולה לשיתוף אשמח אני מסוימים. לפרויקטים המגויסים ואחרים לאומי ביטוח כמו שונים גופים

םבהתנדבות.נוספי

אניארצהלקבלעודחומרעלביתהספרכדילנסותולארגןפעילותהתנדבותית,לפחותפעםבחודששל-יוסי דוד

חודש.מבוגריםאשריחגגולמשליוםהולדתשלבניאותו

נון,התרשמנומאדמהסיורבביתהספר,מהמבניםהחדשיםשנתרמוע"יסוללבונה,מהפיתוח,מהגי-שייקה בילו

מפינתהחיומגידוליהירקות.איןספקשנעשיתעבודהקשהומקצועיתורואיםזאתעלפניהילדיםבסיורשערכנו

בכיתותבשעותהלימוד.פגשנואתתלמידיכפרהנוערעיינותמפעיליםאתילדיביה"סבטבע,פגשנוחניכיתנועת

רמתפקדבאופןהרמוניעםהקהילה.הצופיםהמפעיליםאתילדיביתהספרובכללנראהשביתהספ

 

ערכנוסיורבגניהילדיםשלהמועצהראינואתההשקעההאדירהבציוד -ביקור בגני הילדים של המועצה  .4

 ובאבזורהגנים,שוחחנועםסייעותוגננות,השתתפנובקבלתשבתבאחדהגנים.

וההפעלה -שמוליק מימון  הלימוד תוכניות המועצה, ע"י שמועסקות סייעות מקצועיות, גננות הגנים בכל

מבוקרותומפוקחותע"ימשרדהחינוך,קייםשיתוףפעולהביןהגניםלביה"ס,לקהילה,לקשישיםועוד.בגנים

 .111-מועצהמעללהעשרהמגוונות,סה"כילדיםהגניםבכספרייתפיג'מהועודתוכניותתוכניותלימודפועלות

לאורמספרהילדיםהעולהבמועצה-שייקה בילו ספקכי אין גידולשלבין , הצורךבשנה,11%-ל6%,

.ראינואתההתקדמותבבניהוהובהרלנוכיצפיייתהנחוצהביותרכעתהםהיהמוצדקוהקמתחדשיםבשניגנים

.4112להפעלתםהואספטמבר
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בפנינו –ביקור בביה"ס אזורי גן רוה ופגישה עם אהובה פוקס ונילי ביידא  .1 אתהפעילותבתחום הציגו

 אנשיצוות.01-כיתותו42,636הפדגוגיוהחברתישלביה"ס.מספרתלמידיביה"סבתשע"דהוא

 .2 ביידא כנילי וישמשמשתהשנה רוניתבכרסגניתשנייה שביעותרבהסגניתראשונהלמנהלתביתהספר,

חדש ארגוני מבנה הוגדר קשה, עבודה נעשה הניהול בנושאי הספר. בבית התפקידים בעלי כלל מתפקוד

העבודההמעמיקהבנושאהתאפשרה עבודה. כפיפותוקשרי סמכויותיהם, התפקידים, בעלי הוגדרו לביה"ס,

 בזכותהתמיכהוהליווישלדר'יעקביבלון.

וח' .0 ז' בשכבות פיצול באנגליתשעות קבוצות לשלוש מפוצלת ו' שכבת שעברה. בשנה כמו השנה ניתנות

ומדעים.שכבתכיתותא'מקבלותתגבורלימודיכנ"לשכבתכיתותב'.

במורהלאנגלית,במורהלמחשביםומורתשילוב.השנההמועצהתגברהאתביתהספר

 גה.יששיתוףהפעולהמלאעלכלחבריההנה–בנושאהנהגתהורים

מחברתארכיטקטלאחרמספרשניםבהןהייתהשביעותרצוןנונפרדהוחלף,אתרביתהספר–בנושאהתקשוב

 המעבר האתר. תפעול על אחראי שהיה קורן מאילן בגלל הצורךנוצר בגלל בעיקר המערכת, בשדרוג הצורך

 העדכניבשילובמערכותתומכותניהולנוספותוכןמערכותפדגוגיות.

לאחרההשתלמותהמוסדיתואחריהשדרוגורכשהציודניתןלומרכיכלהמוריםבצוותמשתמשיםבמחשביםכעת

רואהכלהעתעליהחדהבדרישותלשימוש לקדםשובהשנהאתנושאהתקשוב, ישרצון צרכיו. כלאחדלפי

הוריםלשאתבחלקמנטלוישנכונותגםמצדהנהגתבמחשביםניידים.ישלכןלממשאתהצורךבהקדםהאפשרי

העלות.כיווןשישכמהחלופותאפשריותלשדרוגברמתהציודומכיווןשישלביתהספררקמעבדתמחשביםאחת

.מתוךהחלופותהבאותתערךבדיקהמההתצורההמתאימהביותרלביה"ס

זמיניםעבור42-תוספתמחשביםניידיםעבורהמורים,המשמעותרכישהשלמחשביםניידיםלהשלמהל .1

 .המוריםבכלבוקר

מחשביםניידיםלעבודה11בתוספתשלעודהתקנתמחשבקבועהמחוברלמקרןולאינטרנטבכלכיתה .4

 .עבורמוריםבחדרהמורים

יערךביקורבביה"סדומהבורמתהתקשובגבוהה,תעשהעבודהשלהנהלתביתהספריחדעםמנהל סוכםכי

ישימות.החינוךוההמלצותיועלובפניראשהמועצהלבחינתמחלקתחינוךוחבריועדת

במסגרתהסיורמצאנוכיבפטיושלמבנהביה"סישלשלשתיוניםהעושותבגגהפטיואתמשכנן.בשיחהעםצורי,

והן היונים של רבצם מקום פיזי באופן יחסם בו תהליך יעשה ובקרוב בטיפול הנושא כי לנו הוסבר הבית אב

מהמקוםלשביעותרצוןכולנו.תורחקנה



בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה


