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 "א/אב/תשפ"אי
 2021יולי  20

 לכבוד 
 חברי ועדת חינוך

 

 שלום רב,

 2021-ל  2 עדת חינוך  מס'פרוטוקול ישיבת הנדון: 

 ביבה משיח, אשקרוב, יו"ר ועדת חינוך, יעל רפפורט, עמיר  -ראש המועצה, ד"ר שייקה בילו  -שלמה אלימלך  נוכחים:

, מנהלת מחלקת חינוך -מנהלת ביה"ס בטב"ע , קארין גזלה  –מנהלת בית הספר היסודי, עדי בוטבין דיסקין -גלית אסא

 יו"ר הנהגה מוסדית. -גנץ אורלי 

 

 קלו. אמיר חן, מירה דה נעדרו:

 

 על סדר היום:

 גלית אסא מנהלת ביה"ס יסודי: -ביה"ס יסודי "גן רוה"  .1

  התקדמות תוכנית העבודה השנתית, תוכניות העשרה  - א”תשפ' בעדכון חצי שנתי לנעשה בביה"ס בסמסטר נמסר

חינוכיים בית ספרית ודיווח על פרויקטים לימודיים, חינוכיים וחברתיים שבוצעו ושיתופי פעולה עם גופים 

 ב. ”לתשפהחינוכי והחברתי א ותכנון ”שנתית בתשפהתנהלות ההעל דיווח  נמסר א.”במועצה ומחוצה לה בתשפ

 מופיעים  צרכים ותוכניות פיתוח עתידיות לבית הספר, מספרי כיתות תלמידים ומצבת מורים מתוכננתנתוני ה

הבאה יחד עם הסגנית רונית ו"הסדין" כמעט מכינה את השנה גלית עדכנה כי היא אחראית והיא זו ה .במצגת

 נסגרה מול ההנהגה המוסדית. "ב כמעט סגורה, תוכנית קרב כנ"לפגמור לחלוטין, מצבת המורים לתש

  מורכבת ומבורכת שנים של עשייה  5עוברת לנהל ביה"ס ביהוד אחרי עוזבת את בית הספר והיא גלית הודיעה כי

, ידוע לנו איפה ובמגמת שיפור היא חיוביתחינוכית וחברתית ביה"ס בצב תמונת המבמיוחד בשנתיים האחרונות. 

ביצירתיות בתשפ"א, עם לימודי האנגלית, זו פשוט מכת מדינה, הצלחנו הוצגו הבעיות . כך יעשהיש לשפר ו

השנה נקלטה מעדכנת כי במורים ומורות במקצוע זה. הקשה גמישות מחשבתית ללמד אנגלית למרות החוסר בו

 נערכו בבית הספר שלנו. לימודי האנגלית בתחום  "בוסט"תיכון ותיתן בחטיבה ושלימדה בלאנגלית מעולה מורה 

 יבלון. ד"ר עם פעולה  בשיתוף בבית הספר מיפויים הן בתחום הלימודי והן בתחום הרגשי

 .מצגת לגבי תמונת המצב הבית ספרית מצורפת לפרוטוקול זה 

 

המועצה על חמש שנים של פעילות בשם קהילת תושבי שה ולהודות לגלית בשם הועדה, רוצה לנצל את הפגי – שייקה בילו

 .ומאחל לה המשך עבודה פורייה ובהצלחה בהמשך דרכה המקצועית והאישית לימודית ענפה, יצירה וחינוך

כדי יעשו הכל ה מודה מקרב לב על עבודה משותפת של חמש שנים ומקווה כי הצוות שנותר יחד עם תמיכת – אלימלךמוני 

 . להכין את בית הספר בצורה הכי טוב לתשפ"ב

 .בהמשך דרכה המקצועית והאישיתחברי הועדה מצטרפים לברכות, לתודות ומאחלים לגלית בהצלחה 

 

 מנהלת בית הספר: עדי בוטבין דיסקיןגב'  -ביה"ס "בטב"ע"  .2

  התקדמות תוכנית העבודה השנתית, תוכניות  -א ”דיווח ועדכון חצי שנתי לנעשה בביה"ס בסמסטר ב' תשפנמסר

העשרה בית ספרית ודיווח על פרויקטים לימודיים, חינוכיים וחברתיים שבוצעו ושיתופי פעולה עם גופים 

 א.”חינוכיים במועצה ומחוצה לה בתשפ

 צבת תות תלמידים ומצרכים ותוכניות פיתוח עתידיות לבית הספר, מספרי כי –ב ”הערכות לשנה"ל תשפנמסרה ה

בעקבות חוסר התאמה למוסד. כרגע יש רק אחד אחרים תלמידים עוזבים בגלל גיל ומספר  –מורים מתוכננת 
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את נושא לימודי רוחב בקבוצות שיתנו מענה  רכזמורה חדש שנקלט הוא חוקר מוח וי עשר מקומות פנויים.

ורים שהם מומחים בתחומם זה "אקדמיה" כלומר מבתשפ"ב . עוד נושא שיכנס ההאוכלוסיימותאם לפי סוגי 

 . בתחומים את כל אוכלוסיית בית הספר יעשירו

  שלוש מחנכות יצאו לחופשת לידה ועוד שתיים תופעה ארצית. חוסר קשה במורים לחינוך מיוחד,  –לגבי הצוות

  כי הם לא מוכנים להגיע למילוי מקום אלא תפקיד מלא.בתחום למצוא מורים מאד כיום עזבו. קשה 

  27.6.2021עד פעילות בית הספר ממשיכה. 

  כעוד כלי לקשר בין ההורים משמש אתר אינטרנט חדשני הכולל את כל הפעילות הבית ספרי והוקם לביה"ס

 לנעשה בבית הספר. חלק גדול מהפעילות

 

בפני המנהלת מוריד את הכובע  המצב באנגלית ובמורים לחינוך מיוחד ידוע ובעייתי כבר הרבה שנים. –  מוני אלימלך

תוצרי התלמידים, מוסיף כי מאד התרשם מרמת ההשקעה וצוות בית הספר על העשייה, במיוחד לאור הישגי בית הספר ו

מבקש להעביר את התודות והערכה  .באופן עצמאי שנה כפי שראה בעיניומסיבת סוף בתלמידים ומהיכולת להרים אירוע 

 לכל צוות בית הספר.

מציין שחבל  , אכן רואים את העשייה המבורכת של כל הצוות, יישר כוח.כות של ראש המועצהמצטרף לבר – שייקה בילו

 שלא היו נציגים נוספים מהועדה ומהמליאה בטקס הסיום של ביה"ס בטב"ע.

 

 קארין גזלה מנהלת מחלקת חינוך: -מערכת חינוך גן רווה  .3

  5.7.2021 -כעשרה ימים בשל גלית הגיעה רק לפני תה תשובה לגבי המשך עבוד -עזיבת מנהלת בית הספר. 

  שהתהליך של כולנו היא . השאיפה שלנו יתפרסם מכרז למועמדות לניהול בית הספרתוך שבוע הובטח לנו כי

 ים.יכי יגישו מועמדות אנשים ראוואנחנו מניחים ומקווים  יסתיים עד אמצע אוגוסט

 

 ? האם יש ועדת מכרזים? מי יושב בוועדה כזו?קובעבוחר ומי המנהל החדש, תהליך בחירת שואלת לגבי  – יעל רפפורט

כוללת את מנהלת המחוז, מפקחת והיא בדרך כלל מתאם משרד החינוך ת מכרזים שאותה יש ועדמסביר ש – מוני אלימלך

 ןמניסיו ולםא, יש לראש הרשות משקל חשוב מאד בשיקולים לבחירה, בית הספר, נציג הסתדרות המורים וראש הרשות

במיוחד שקורות החיים של המעומדים נחשפים  קשה מאד לבצע בחירה בפרק זמן קצר של ראיון ההתמודדות במכרז העבר,

 .רק בוועדה ולא לפני

 

 בנוסף להחלפת כל המחשבים הניידים של הוחלפו,  בבית הספרהנייחים שכל המחשבים כי  תקארין מדווח

. כיוון שהמחשבים החדשים בעלי התקני תקשורת מתקדמים מחשבים ניידים 40עוד המורים. בנוסף לכך נרכשו 

 המחשבים החדשים.לחיבור התקשורת כך שתתאים תשתית יותר מהקודים תתבצע במהלך חופשת הקיץ החלפת 

 בהמשך הוחלף הריהוט לשכבות א' וב', תשפ"א ג' ד' וה', בבשכבות ריהוט לכיתות לקראת תשפ"ב, יוחלף השנה ה

  .בהן זה טרם בוצע יוחלפו תקרות לעוד כיתותובנוסף לכך  יתות הגבוהות יותריהוט לכיוחלף ר

  וגש , החדשים חללי ומתחמי לימודבקומה השנייה של בית הספר כולל הקמת שני  עיצוב מחדשסוכם ותוקצב 

ינוך י פירון שהיה שר החשמר לבית הספר ליווי מקצועי הוגשה בקשה ללתשפ"ב, בשחמט לימודי קול קורא ל

 הוא יעביר את הליווי, יחד עם צוותו המקצועי. , בעברו

  יש מחסור של מחנכת לכיתה בשכבה ג'.זה שכרגע לגבי מצבת מורים, לפי מה שידוע  

  וכניות התקדמות תוכנית העבודה השנתית, ת - א”תשפ' בעדכון חצי שנתי לנעשה במערכת הגנים בסמסטר נמסר

 מתקיימת קייטנת בית הספר של החופש הגדול הן בגנים והם בבית הספר. כרגע –העשרה, פרויקטים ייחודיים 

 יש שביעות רצון גבוהה מאד מהחברה המפעילה את הפעילויות.
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  יש כוונה להרחיב את השימוש בתקשוב גנים וזה גננת אחת עוזבת ואחת מצטרפת,  - ב”תשפהערכות לשנה"ל

כל כלי הוראה למידה מתוקשבים בשימוש בלהגדיל את ההכל כדי מקרנים ומסכים יבוצע ע"י הכנסת מחשבים, 

 הגנים.

  בביה"ס בתשפ"ב ותכלול את תתפתח תמשיך ועם ד"ר סולי נתן מתמטיקה וליווי למורי ההדרכה התוכנית

  השכבות א' עד ו' כולל.

  )שמטרתו מתן נמצאים כרגע בשלבי התכנון הסופיים של הקמת מרכז תמיכה לתלמידים )כמו "התבלין" בעיינות

  "ב.פבמקצועות האנגלית ומתמטיקה שיתחיל לפעול בתששאחרי הלימודים תגבורים בשעות 

 

 לגבי שעות התגבור עם הפרויקט של קרן, רצוי שזה יהיה מיד בסיום הלימודים. - אביבה משיח

ניתנת בקבוצות  השאיפה היא מתן התגבורים בצמוד ככל שניתן לסיום יום הלימודים כאשר התמיכה - קארין גזאלה

 קטנות של עד ארבע תלמידים.

  שילוב התלמידים הזכאים לחינוך מיוחד מחייב אותנו להעסיק עוד סייעות והמצב כרגע הוא שקשה למצוא

 סייעות לטובת הנושא. מדובר על שכבות ב' וג'. כל השאר עברו לתיכון או ששובצו בכיתות בית הספר.

  כל בוגרי בית הספר השנה נקלטו  –רישום, קבלה לקראת תשפ"ב  –עיינות /תיכון ברנרמול הנעשה בתמונת מצב

. בימים הקרובים ועדת הפדגוגית של תיכון ברנרוהיו"ר בבתי ספר לפי רצונם והתאמתם. נבחרה הגב' דליה פניג ל

תתקיים ישיבה ראשונה היא נפגשת עם אנשי המקצוע בשלוש המועצות המזינות את תיכון ברנר.  מקווים כי 

  יצא עדכון לאגרת תלמידי חוץ כך שאנחנו ביתרת זכות בברנר. לקראת חודש אוגוסט.

בגלל מכסה בית  צערי לא התקבלולהרבה ילדים רצו להתקבל בעיינות ורוצה להבהיר בפני הפורום כי  – מוני אלימלך

 . ספרית לאקסטרנים

 בתיכון למדעים בלוד.השאר בברנר ו 50 -יינות, כבעבתשפ"ב מבוגרי גן רוה ילמדו  15מעדכן כי  – שייקה בילו

 מבקש לבדוק את הפעילות של קרן קרב לעומק לבדוק יתרונות חסרונות וחלופות נוספות. – מוני אלימלך

 .והעשרה טובה, להערכת יש שביעות רצון טובה מקרן קרב אין ספק שיש צורך בהעשרה –קארין גזאלה 

 הן מעולות והבעיה היא לעיתים המדריכים/המפעילים את העשרה בכיתות.של קרב תוכניות מעדכנת כי ה –גנץ אורלי 

 תוכנית העשרה הבית ספרית לתשפ"ב מצורפת לפרוטוקול זה.

יכלול מבנה עליו מדובר האושר תקציב ע"י מליאת המועצה לבניית מעונות במועצה וזה יתחיל בקרוב.  -  אלימלךמוני 

בקרית החינוך המיגון . בקשר לרמת ועודממ"ד , מטבח משותף, גדולהחצר המקיפים וחדרים נוספים שלושה מעונות 

עובדים כרגע על תוכניות ואישורים להקמת  לכל ילד.מיגוני ברמה הכי גבוה ויש מענה של המועצה, רוצה לעדכן כי 

 ייועד לחטיבת ביניים עתידית.הישנה והחניה שטח חדש שיוקם על מבנה 

 

 

 בכבוד רב, 

 יקה בילוד"ר שי
  יו"ר ועדת החינוך

 מועצה אזורית גן רוה


