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ט"זתמוזתשע"ד

4111יולי11

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

 1411-ל3ישיבתועדתחינוךמס'פרוטוקולהנדון:

 נוכחים: בילו-אלימלךמוני שייקה המועצה, וגה,-ראש עדי בודניצקי, רויטל דויד, יוסי חינוך, ועדת יו"ר

מנהלתביה"סבטב"ע,-מנהלתביה"סיסודיגןרוה,ליאורהברש-מנהלמחלקתחינוך,אהובהפוקס-שמוליקמימון

.יו"רהנהגהמוסדית-יעקובי,אוריסגניתמנהלתגןרוה,יפעתנחום-ניליביידא

 .גלעדבכר  נעדר:

 

 על סדר היום:

מסרדיווחעלשניסיוריםלימודייםשקיימושייקה בילו -מערכתהחינוךגןרוהחבריועדתהחינוךבסיורי .1

 חבריועדתהחינוך:

 מהגניםועדהיסודי.במערכתהחינוךשלהמועצההראשון 

 בכפרהנוערעיינות.השני 

 התאום באחריות שמוליק מימון.–לקראתשנה"לתשע"המתוכנןסיורנוסףבתיכוןברנר

פורסםלחבריהועדהולחבריהסיוריםאושרושניהפרוטוקוליםשלהסיוריםהנ"ל.חומרלימודיבנושא .4

 .ומופיעבאתרהמועצהמליאתהמועצה

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

 "אין.מצגת מצורפת לפרוטוקול זהה-אהובהמסכמתאתהעשייההביתספרית–דסיכום שנה תשע

מ ומבורכת, רבה עשייה הספר בבית כי ספק חינוכיותתקיימות מרובותפעילויות , שיתופימתקיימים

הקשישיםעםשבמועצהפעולהעםביה"סבטב"ע -מועדון הזהב, בו"אחבוגר"פרויקטמתקייםגיל

 תלמידיםבוגריםתומכיםומחזקיםתלמידיםצעירים.

  קריאהמתקיים "יחד "פרויקט בו תלמידיםבוגריםמלמדים בהקניית ועוזרים הרגלי תלמידיםלקריאה

ה צעירים. והחברתיתמתקיים החינוכית העשייה כל ליד נחייה. לכלבי הספר בית עם פעולה שיתוף

 ממשיכות הלימהמרובה הפעילויות השנתיתודיותכל התוכנית לפי , ההוריםהתקיימו ישיבות,ימי

גםהשנהחגיםוכמובןגולתהכותרתטקסהסיוםשלבוגריח'הנערךעלפימיטבהמסורתיקסט,פדגוגיות

 .עלהדשאבכפרהנוערעיינות

 ו ממשיכה אהובה המובלים פרויקטים מפרטת פעוומתוקצבים שיתוף תוך מלא במימון המועצה להע"י

כמותשע"השנה"לתלמידיםלנכוןלמועדהישיבהצפיהויוזמהשלראשהמועצהומנהלמחלקתהחינוך.

במידהולאיהיוהפתעותשלרישוםמאוחראועזיבהלאמתוכננת081עד071וינועסביבסביבהשנה
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צופיםבעיהאהובהמציגהאתטבלתהשכבות,הכיתותומספריהתלמידיםהצפויים.כרגע.שלמשפחות

.נכון81,מספרהתלמידיםעומדכיוםכלבשכבתכיתותו'בהםחסרתלמידאחדלפיצוללשלושכיתות

גםבעברית,בשארשעותבלימודימדעיםמתמטיקהואנגליתתפוצללקבוצותלעכשיוהשכבה כי ויתכן

 בשתיכיתותאם.הלימודילמדו

,ערכייםולימודייםכוללפרויקטים,בכלהתחומים,חינוכייםמבקשכיאתהישגיביתהספר–מוני אלימלך

.כרגעישמצבשביתהספרהיסודימעברלכותליביתהספרישלפרסםהמתרחשותבביה"סנוספותילויותפעו

מועצהתתושביהכלקהיל.ישלדאוגכיומפורסםפעילומצטייןבמכלולרבשלתחומיםאךהדברלאידוע

יתהספר.תדעמהמתרחשבב

גםהשנה–אהובה פוקס רוצהלדווחכי לשילוב,למחשביםההמועצההמשיכהלתגברבתשלוםעבורמוראני

לסיוע.לאנגליתו

  משרד-יפעת נחום – 4102-4102 –תמונת מצב וצרכי תקשוב של התקשוב תוכנית את מציגה

הוגשההשבועבקשתהצטרפותמטעםביתהספרהחינוך זו לתוכנית ב. ונתקבלומטעםהמועצה. מידה

 לפרויקט בנקבל בחינם לשימוש אפשרות אתרים רשימת מרחוקטכנאילימודיים, לתמיכה מחשבים

לכךבנוסף.מברכיםעלבקשתהצטרפותנולפרויקטמשרדהחינוךומקרוב.כידועלנונכוןלעכשיונציגי

 נושא הפרויקט מצורף לפרוטוקול זה.חומר ב–עלביתהספרשלנולהצטרףלתוכניתהמחוזממליץגם

במידהויהיהצורךבמימוןאנירוצהלהודיעכיכידועהסכומיםהמתוקצביםאינםסופייםולכן–מוני אלימלך 

נוסףלקידוםהפרויקט,תיבדקהתוכניתהעסקיתשלכלהפרויקטובמידהויתאפשרהמועצהתגדילאתחלקה

 בפרויקט.

הצרכים–אורי יעקובי  מול הנושא ייבדק הורים מצד בהשתתפות ויהיהצורך הזכות.במידה יתרות ומול

 במידהותאושרההשתתפותע"יהנהגתההוריםיועברסכוםנוסףלטובתהפרויקט.

.במהלךהשבועהאחרוןוהתוכניתהוגשהע"יביה"סוהמועצהיחדי-שמוליק מימון

,הציגהבביתהספרנושאהשימושהיוםיומיבמחשביםהניידיםלהעומקיפהציגהסקירהרחבה-נילי ביידא 

בנוסףהציגהאתהמצבנושאהתקשוב.לאתהנושאיםבהםביתהספרהגיעלהישגיםגבוהיםמאדבכלהקשור

בונמצאתכעתמערכתההוראההמשוועתלעודמחשביםניידיםמידייום.

משתמשבאופןמתמידבמחשביםניידים,במקרניםובתקשובמצוותההוראהשלביתהספר81%-למעלהמ

.ככליהוראהלמידהבעלמשקלנכבד

שניםבאתר3מחשביםניידיםכוללאחריותשל11רכשתכוללאותההכנוהתוכניתהעסקית–שייקה בילו

פה,הרחבתהלקוח,תמיכהטכניתצמודהלמשךשלוששניםע"יטכנאי,רכשתוכנותואנטיוירוסלכלהתקו

רוחבפסהגלישהומהירותהגלישהלביה"ס,רכישתזכויותשימושבתכניםדיגיטאליים+הדרכהמטעםמשרד

כלומר11%ועלהמועצהלהשתתףבעלותשל₪411,111-החינוך.השתתפותמשרדהחינוךצפויהלגדולל

צפויתוךשלוששנים.הבעיותישלזכורולקחתבחשבוןאתהשדרוגהעתידיבמחשביםאשר₪.81,111עד

העתידיותשלתחזוקתהמחשביםותמיכהנוספתאשרתידרשבעתידעלויותיהןאינןידועותולכןישלהיערך

לכךמראש.
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מהשתתפותמשרד11%-למבקשמראשהמועצהלהגדילאתהשתתפותהמועצהבתוכניתהתקשובלאורזאת

 חינוך מחלקת מנהל חתימת את ולאשר התקשובהחינוך בפרויקט ההשתתפות מסמכי על המועצה וגזברית

במערכתהמרכבה.

 

-מוני אלימלך השתתפות את המאשר מועצה שנדרש כפי בפרויקט של משרד11%ברמה מהשתתפות

פדגוגיתהטמעהתוכניתהכוללתמפורטתהעסקיתהתוכניתלבכפוףליכולתכלכליתוהחינוך.כלזאתכמובן

.ציודהרכשיחדעםוטכנית

 

:החלטה תיוזמולאחראישורהשתתפותראשהמועצהבעלויותביה"סמצטרףלועדתהחינוךכלהמלצתלאור

 מתחייבים הועדה חברי וכל החינוך משרד של החינוךהתקשוב משרד ע"י שיאושר מרגע במהלך ועדלתמוך

 .להטמעתובביתהספר

 

 :מדווח שמוליק מימון מנהל מחלקת חינוך –פרויקטים במועצה 

  ילמדו תמיכהולמידהבו תגבורבאנגליתומתמטיקהלקראתהוחלטלצאתבפיילוטבנושאמרכז קורסי

 לאהייתההיענותולכןלאיבוצע.הנושאפורסםלאוכלוסייההמתאימהו–בגרויות

 פסיכומטריבהוזלהשיבוצעע"ימכוןהכנהלמבחןקורסהוחלטלהתחילבפיילוטבנושאHigh-Q.כרגע

 בלבד.יבוצעפרסוםחוזרבנושא.ישהתעניינותשלמועמד

 רוההוחלטעלהפעלת גן לתלמידי וג'עוליםלהופץפליירל-תשע"ההחלמשנתצהרון ב' שכבותא'

רלענייןאתההוריםכדילקייםאתהצהרון.יבוצעניסיוןהפצהחוז(11בנושאוישכברמספרבקשות)

 לקדםאתהנושא.

  הפעלת על הוחלט וריכוז קשב בעיות עם המתמודדים וילדים להורים לשכבות–סדנא פנייה נערכה

 תלמידיםויותרתפתחהסדנאבשיתוףמחלקתהרווחה.11תלמידיםכדילפתוחסדנאבנושא,במידהויהיו

 –ביה"ס קיץ בביה"ס גן רוה המועצהמצטרפתלפרויקטלאחרפרסוםשל משרדהחינוךהוחלטכי

ילדיםבכיתותא'ב'111-יוםנרשמולמעלהמביה"סקיץ.יצאפרסוםבנושאלהוריהתלמידיםונכוןלה

יוליבתוךכותליביתהספר.יקבלו41יוליעד1-לתוכנית.התלמידיםיילמדובמשךשלושהשבועותמ

ענפהשתועברע"ימורותמביה"סשתכלולהכוללתגםפעילותגופניתפדגוגית,ערכיתתוכניתפעילות

 ספורטולמידה.שעוריהעשרה,לימודי

 ישהרשמהערהלנושא–ארבעהשבועותשתתקייםבמשךקייטנהלילדיהגניםנפתחההרשמהל. 

 .קייטנתפסחהייתההצלחהגדולהבןילדיהגנים 

  ועוזריהוראהשהגיעקיבלנוהצעהלקבלשני שישההמתוךמארה"בכדילהתנדבבכפרהנוערעיינות.

עזרובסיועללימודיהאנגלית.הםישנייםיעבדובביתהספרשלנובתשע"השנקלטובכפרהנוערעיינות

 בטב"ע.בביה"סתהספרהיסודיויבמהלךשנתהלימודיםוישמשוכעוזריהוראהבאנגליתבב
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 ילוןאוקספורד.מביה"סשכבתח'שלבוגריושלכלהוחלטהשנה,לשנותמהמנהגהקבוע,ולרכ 

 לספרד שורשים טיול במסדרת לספרד נוער משלחת ליציאת מחודשת היתכנות בדיקת לבצע הוחלט

 .לפרוטוקול זה יםמצורפופלייר מצגת –היהודית

בשיתוףאותןהואמובילותהיוזמותהחדשעבודתוהמקצועית,עלכלמברךאתשמוליקמימוןעל -שייקה בילו 

פעולהמלאעםכללמערכתהחינוךשלהמועצה.

.מבחינהלוגיסטיתמורכבביותרהנושאאינופשוטלהפעלהוהוא,דעולכםכינושאביה"סקיץב-מוני אלימלך

 העלות המועצה₪151אותהמשלמיםההורים, העלויותאך ולכןאינהמכסהאתכל מודעתלחשיבותהנושא

לקחתחלקבפרויקטכהחשובלקהילה.איןספקכילאחרעבודתהכנהשנעשתהבתקופהלתמוךכלכליתומחהש

 נעמוד האחרונה החינוך משרד ע"י בקריטריוניםשפורסמו לכך. מעבר אתואף להעלות משתדליםמאד ואנחנו

בשילובמורותביה"ס.שלהפעילויותהרמה

 מגווןהפעילויותשנערכוהשנהדיווחעלמסרה -ליאורה ברש מנהלת ביה"ס –לחינוךמיוחדבטב"עביה"ס

 .מצגת מצורפת לפרוטוקול זה–מדווחתעלמודל"הדדיותהשילובבקהילה"-ביה"סב

 ליאורהמדווחתכינעשהמיצובשלביתהספרמעברלהיותומתמחהבטיפולבלקויותהלמידה.נערכהעבודה

מאודמורכבתבוביה"סמיצבאתעצמוכביה"סבויושםדגשעלפיתוחויישוםכישוריחייםקהילתיים".בית

מיומנויותתקשורת,מיומנויותהספרשםדגשכיוםעלעצמאותבבית,שעותהפנאיבקהילה,קינותורכישות,

 שיחדבורוכתובומתמטיקה.

 לבחינהחיצוניתבמקצועהמחשביםברמתיחידהאחתונבחנוע"יבוחןחיצוני.הוגשוהשנהתלמידיםקבוצת

 מכתביפניהלוועדותההשמהבהםדניםבהמשךלימודיהםבמסגרתביתהספר.התלמידיםכתבובאופןעצמאי

מההיהחשובלהםלומרולבקש?התלמידיםבפנייתםלוועדותההשמה?מהכתבווצהלדעתר–מוני אלימלך

"הלומדיםבמערכתהחינוךשלנו,לאבאר יעקברוצהלנצלאתההזדמנותוהודיעכיתלמידיהמועצההמקומית"

" שמועצת היא לכך הסיבה רוה. גן של החינוך במסגרות הבאה מהשנה החל משלמתבאר יעקביקלטו אינה "

 שלנו. החינוכיות במסגרות הלומדים תלמידיה עבור החובה תשלומי את חובה של המועצה המקומית למועצה

עבור השנים תשע"ג ותשע"ד. בעקבות אי תשלומים ₪  010111 -למעלה מיום על כעומד "באר יעקב" 

שהםרוציםלהמשיךללמודבביתהנכבדחלק-ליאורה ברש שחסרהלהםמהתלמידיםכתבו ספרוחלקכתבו

חברהבגללמספרתלמידיםקטןיחסית.

 להסדרעםמסעדות הגענו ע"יבנסציונהשארומהוקקאו מפוקחתבהן לשיתוףפעולהבנושארכישתמזון

מודרכותומפוקחותביצועקניותתלמידיביה"ס.התלמידיםיוצאיםל כלהפעילויותנעשותבתמיכהובסופר,

הפיק של וליווי המיוחד. החינוך של וההנחיה וח השנה למדו והםהתלמידים מעשי באופן בדרכים בטיחות

מתמודדיםעםהנושאבהצלחה. הדירתבנושא ואימון התלמידיםמפעיליםאתהדירה,–מתפקדתשהוקמה

שעותפנאי.למארחיםאתחבריהםלכיתהכוללכיבודופעילות

 ומפעילותאתהתלמידיםוכלהמורותוהסייעותאורייניותמחשבמתוקשבמכףרגלועדראשבטב"עביה"ס

.בתהליכיהוראהלמידהמתוקשבים
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 כפרהנוערעיינות,ביה"סגןרוה,המוסדותהבאים:בנושאהתערותבקהילהיצרנוקשריםושיתופיפעולהעם

.בנוסףלכךיששיתוףדרוןמושבקי,ביתספרביתאורבבנסציונהגדרות,חטיבתהבינייםרביןיסודיביה"ס

ההתערותהקהילתיתהמכינהלכישוריחייםכוללתשיתוףפעולהמעולהבכליוםשישיעםמדריכיהצופים.

הילדיםשלהמועצההאזורית,התנסות חונכותוסיועבגני פעולהעםקהילתהגמלאים,תנועתהנוערצופים,

"ה האירועים בגן עבודה במועצה. המזכירות מרכזבמקצוע שהוא במע"ש פעילות שלהם, ובמטבח נחלה"

תעסוקהלמוגבלים.

 פיתוחמרכזפדגוגיבההבאנמשיךבשנהתשע"דמכיווןשביה"ס,עלצוותועמדביעדי–לתשע"ההתוכניות

.בשנההבאיוארךיוםהלימודיםשלאישיתעצמאותלפיתוחבקישורלמקומותעבודה,בשיתוףאנשימקצוע,ב

הבוגריםעדהשעהשבעכדילהכינםלשינה.

עבודתם-שייקה בילו על בטב"ע ביה"ס צוות לכל ודרכה לליאורה ולהודות אתהמעמד שוב לנצל רוצה אני

יוםבהצלחהמרו כלהכבבהמקצועיתועלהנכונותשלהםלעמודבמטלותהקשותאיתןהםמתמודדיםמידי ודה,

וישרכוח.

יוסי דוי -ד הביקור אחרי שייקה, של לדבריו מצטרף שערכנו בביה"ס בטב"ע אני תשבחותמלא הכבוד, כל

לביה"סבנושאיהתנדבותועזרה,אבצעתיאוםמולבבנקלאומיאניאףשוקללחברביןמקוםעבודתיותמשיכוכך.

ליאורהבהמשךהשנה.

ובדיםעלשיתוףהפעולה,לכלבעליהתפקידיםמראשהמועצהועדאחרוןהעאנירוצהלהודותלמועצה–ליאורה

.ייכיבאמתכולםנרתמיםומעולםלאקיבלתיתשובהשליליתלבקשות

  כי - מוני אלימלך –התקדמות בניית גנים לשנה"ל תשע"ה מדווח שני בניית והמקלטהגנים החדשים

חשמלוצנרתעובדיםכעת.ריצוףעלירותותקרותבוצעו,גניהילדיםקשמתחתםמתקדמיםבקצבהמתוכנן.ב

לבינוישלהגניםושלהמקלט.כרגעלפיקצבההתקדמותבמקבילהסביבתי,יבוצעכברבשטח.לגביהפיתוח

 שלו המקצוע ובעלי הקבלן לשל והצפי קבלת לפני הוא אחרי1.0.4111הגנים גם כי בחשבון ישלקחת .

פיקודכמוכלהרשויותהמוסמכות,חוקתבוצערקלאחרקבלתכלהאישוריםשלהקבלההפעלתהגניםלפיה

בדיקותבטיחותועוד..בסיוםהבניהנעמודשלשלוששכבותשלגניםאישורמהנדסעלהעורף,כיבויאש,

 .01-מאוכלסיםסה"כילדיםבשכבהכשכבהשלושהגניםאשרבכלכ

 נסציונההצמודדונםמכפרהנועדעיינות15כרגעמריץתוכניתמתארלהפקעת בכיווןצפוןמעברלוואדי

 שלהמועצהומסוףהתחבורה.מגרשהחנייההעברתעבורלכבישהמובילמהחנייהלגניהילדים.השטחיופקע

 או המסמך המצורף כמצע לדיוןר – יו"ר ועדת החינוך שייקה בילו-דיוןעליעדיםומטרותועדתהחינוך

 יועברלפגישההבא.

בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה


