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 על סדר היום:

 :ביה"ס יסודי "גן רוה" -נילי ביידא  .1

לימודיימדווחתעל פוגשיםתלמידימציגהםוחברתייםבשנה"לתשע"ה,פרויקטיםחינוכיים, אתהקהילותאותן

בתחומיהביולוגיהוהמדעיםהמקצועי,שהחלהשנה,פעולההשיתוףמתחילהבהצגת,מכלשכבותהגילביתהספר

חשיפהימפגשכומוצלחיםביותר.נערפורייםוהמפגשיםהיומציינתכיעיינותוכפרהנוערעםצוותההוראהשל

תלמידיביתהספרשלנוים,מאדמוצלח,המפגשיםהיועיינותכפרהנוערתיכוןברנרועםהיכרותעםללשכבתח'

עםתלמידים נפגשו והניהול בפניהםועםצוותההוראה אותםמציעוהוצגו הלימוד וכפרמסלולי ברנר יםתיכון

 .עיינותהנוער

 יכוללומרומסבירכילאחרששוחחעםמספרילדיםמשכבתח'רוצהלהוסיףכמהמיליםבנושא-גלעד בכר,

מתלבטיםביןעיינותלברנר.באמתוחלקמהילדיםכעתמאדהשנהחשיפהבעיינותהיהמוצלחהכייום

 –אורי יעקובי כי אטוען להכריח ניתן ולא ההורים ת את לא לברנרכמובן רק להגיע רקהתלמידים או

 ,חייביםקודםכללהגדילאתמגמותהלימודבעיינותכדילמשוךאתתלמידינואליהם.לעיינות

 בפעילויותבפינתהחיע"יהשנהותפיםבביתהספרשאנחנובנושאשיתופיפעולהעםעיינות,–נילי ביידא

 הקבוצתתלמידים עםמלווה פעולה שיתוף והחל בעיינות החי פינת מנהל עם מפגשים כבר נערכו במורה,

כוללתהקמהטיפוחוטיפולמתמשךהיאוהשנהבהמשךתתחילשלשת"פתוכניתנוספתהמתרחשבפינתהחי.

ירקבעינות,הקרקעהוקצתהב גן מנהלהכפרולאחרשתתגבשקבוצההיאנועםע"יעבורביתהספרשלנו

קיםותטפחגןירקבעיינות.תצאות

  סבורכימבחינהפדגוגיתישלהעמיקאתהקשרעםכפרהנוערכפישאנחנועושיםבנושאים–שייקה בילו

לכולנו מכבר זה ידוע כי כעת נדרשוחיוני הזה הפעולה שיתוף גםלתחומיםאחרים. ולהרחיבו הלימודיים

נפגשנו גבוהה. ברמה הם בעיינות והציוד עיינות,שהמתקנים של ההוראה כוח עם יחד כי ומצאנו בדקנו ,
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המתקניםהםנכסלימודיפדגוגיממדרגהראשונהשישלרתוםלטובתילדינו.זהמחויבהמציאותללאכלקשר

 אםילכובוגרינולעיינותבתיכוןאולא.

 ואחתמהןהיאבקשרעםתלמידיםהמקיימותשיתופיפעולהנוספיםמספרקבוצותהשנהיש-נילי ביידא

מביה"סלטב"ע.ישפעילויותרבשכבתיותלקשרעםרשותהטבעוהגנים,חברתחשמל,תקשוב,מפגשיםבין

בנושאיםאחרים:בכלשכבתלימודישנושאמגזריםשוניםפרויקטארציבמטפחקשרביןיהודיםלערבים.

 שכבה לאותה אינטגרטיבי בשמשמעותי אותה יוביל מוסדית השתלמות השנה. כל השנה-מהלך מורות

עמדתהזיכרוןהדיגיטליתתוקנהפעילהומוצבתבאחדמחדריאופק.דהמשמעותית.ימשתלמותבנושאלמ

 יוםבכיליומחכים–תוכנית תקשוב תשע"ה תמונת מצב וקייםלעינייםןכל קבלתהציודמהזוכהבמכרז

 יתהספר,מקווהמאדשהנושאיטופלבהקדםהאפשרי.תקשובבבההנושאימנףאתביטחוןרבש

 מדווחכיגםהשנה,כמובכלשנהישמספרהוריםשלאגלעד בכר–תמונתמצב–תשלומי הורים תשע"ה

 משרדהחינוך.לביה"ס,לוחהתשלומיםשפורסםאושר,כמוכלשנה,ע"יהפיקוחשלםתשלומיהמשלמיםאת

 החובשלההוריםאשרלאמשלמיםכברכמהרוצהלהציגאתהנתוניםהמספריים:לידיעתכם–אורי יעקובי

.חובזההואתוצאהשלאי₪106,000עלכיוםעומדשניםאתהתשלומיםלביה"סואינםרשומיםברווחה,

.יבאופןעקרונותאינםמשלמ19רקותמשלמןשאינהמשפחות63מתוךמשפחות.63תשלוםלביה"סע"י

 ישלמובמהלךהשנה.נמצאותבמגעיםעםנציגותההנהגההמוסדיתוהמשפחות44יתר

יצאו מכתבי התראה לפני תביעה כי  ,לאחר בירור ,נערך דיון בנושא תשלומי הורים ודרכי אכיפה והוחלט

את ההנהגה המוסדית ובאמצעות היועצים המשפטיים של המועצה. נקבע כי נילי אורי וגלעד יגבשו מטעם 

 הרשימה של סרבני התשלום העקרוניים והיא תועבר לשמוליק מנהל מחלקת החינוך לטיפול משפטי.

  מהמבקש לטפל בנושא בדחיפות,  –מוני אלימלך יאוחר יעקובי12-לא אורי יעביר הנהגתלמרץ יו"ר ,

אתהפרטיםדוחהכוללאתרשימתכלההוריםהחייביםלשמוליקמנהלמחלקתחינוךוהואיעבירההורים,

ליועצתהמשפטיתשלהמועצהלהמשךטיפול.

 לפרוטוקול זה.מצורף מסמך ה

 

 לאורה ברש מנהלת ביה"ס: -ביה"ס בטב"ע  .2

 ליאורהמדווחתעלשיתופיהפעולההנרחבים–םוחברתייםבשנה"לתשע"הפרויקטיםחינוכיים,לימודיי

המתקיימיםהשנהכמוקשרעםקהילתהגמלאים,הצופים,מרכזתעסוקה,קהילותמתנדבים,גןרוה,עיינות,

 שילובספורטבארגמן,שילובשל"חבנסציונה,שילובאישילקראתהשתלבותבקהילה.

 צמוהשנהואנחנועושיםהתנסותתעסוקתיתבמקומותהבאים:נושאהתעסוקהשילשאתע 

צמחימרפאבעיינות,יחידתגידולבביה"סגםרוה,בבעבודתמזכירותגניהילדיםשלגןרוה,בעזרהלסייעותב

נחלה,במטבחשלכפרהנוערעיינות,שלהעצמוהנחלה,באולםהאירועיםמרכזהאירועיםשבבקייטרינגשל

אני.במשתלתגריס
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 מלאשיתוףהפעולההשנהעםביה"סיסודיגןרוהעלהמדרגהוכוללכעתלארקאירוחאלאשיתוףפעולה

 מוקדיםשלספורט,טקסים,מפגשיחשיפה,מפגשיםבנושאיתרבותוטיולים.בכלה

 עיצובלומדיםאתתחוםה–דיווחהתקדמות–תוכניתשיתוףהפעולההפדגוגיעםתיכוןכפרהנוערעיינות

בעיינות.שדפסתהתלתממדשימושבמו

 "ענדוןבנושאשלקשייםההשתלבותתלמידיהחינוךהמיוחדבקהילה.במפגששיתקייםבביה"סבטב 

 לפרוטוקול זה.ף מצור סמךהמ

 

 שמוליק מימון מנהל מחלקת חינוך: –פרויקטים במועצה  .3

 רישוםלמערכותהחינוךכרגעבעצלתייםההוריםלאממהריםלרשוםאתילדיהםלמערכת,מסתמןכיבשכבת

 כיתות.25ילדים.ישלהיערךכיבשנתתשע"ויהיובביה"סלראשונה110-א'יהיושלושכיתותא'כ

 -מוני אלימלך חינוךלעשר מבני תוכניתהמתארלבינוי פיםנוסיםללתמבנהכוהשניםהבאותמדווחעל

15-כרגעהתוכניתבעבודהוהיאכוללתטיפולבשטחכלביה"סבמקוםבונמצאתכעתהחנייהמולהמועצה.

דונםלטובתמערכתהחינוך.

אנחנומזה.והםעובריםכקבוצהמגובשתמשנהלשנהשהגניםבכלשכבתגילובנושאיהגניםהתייצבנועלשל

שניםאחתמהמועצותהבודדותבהןגניהטרוםוהטרוםחובהמופעליםעםתוספתשלסייעותשניותבכלהגנים,כך

יןזהטובמאד.ישמצבנובענ

 בשבועהבאאנחנוהולכיםלקלוטבחללשמתחתלגניםהחדשיםשניבנומתקןג'ימבוריחדשניעבורילדיהגנים.

 המכרזיצאלדרךונקבלהצעותעדסוףמרץ.–למערכתהחינוךודומחשוברכשצי–פרויקטהתקשוב 

 מידלאחרהזכייהבמכרזהגוףהזוכהיתחילבאספקתהמחשביםוהטמעתםבמערכתהחינוךשלהמועצה.

 תתקייםבמשךארבעהימיםוההרשמהבעיצומהקייטנותפסחתשע"ה. 

  לאחרונהנבדקבנושאקרייתהחינוךשלהמועצהכו-אורי יעקובי החיוביתבנושא. לכםמכיריםאתדעתי

הפעילותבמערכתהחינוךהבלתיפורמאליבמועצהנמשכתעדשעותהערבוהלילהורצויכיתהיהונמצאכי

נוכחותשלגורםביטחוניכלשהובשטחקרייתהחינוך.

  ב.הפתרוןהמוצעהואחלקכרגעלאניתןלסגורבאופןאטוםאתקרייתהחינוךבשעותהער–מוני אלימלך

החינוך. מערכת של והשדרוג הבינוי את הכוללת הכלליתהחדשה מתכונןמתוכניתהמתאר אני מקרה בכל

פתרוןלנושא.יצירתילבדוקאתהנושאלעומקוולמצוא

 

בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה




