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  כיתות 27בביה"ס יפתחו  – מצבת מוריםאיוש מספרי כיתות תלמידים ו – ג”תשפהערכות לשנה"ל עדכון 

המספר עדיין לא סופי כי תלמידים,  700 -ככיתת חינוך מיוחד בשכבה ה'. ביה"ס יכיל נכון להיום, , כולל אם

 עוזבים. אחרים עדיין נקלטים תושבים במועצה ובמקביל 

מקצה לקצה כולל מורים מקצועיים מחנכים ובעלי תפקידים. תקן השעות מלא, עזבו  המצבת המורים מלא

 נמצאו מחליפים.  ןמורות את בית הספר ולכול 11

כל הקומה הראשונה מטופלת לעומק כולל שיפוץ נרחב, מקיף ופיזי שיפוץ נמצא בעיצומו של ביה"ס 

ראש מבקש להודות לפנימית וחיצונית, ת, רצפה וקירוכיתות, לוחות, צבע, החלפת מזגנים, מסדרונות, 

 המועצה על ההשקעה הרבה. 

שעלות  קרן קרבשעות העשרה של התאמות אחרונות כולל שיבוץ נעשות מערכת השעות כבר לקראת סיום, 

שינוים בתוכניות ובצוות בסיומה המלצות לנעשתה עבודה שכללה ה השנה באופן חריג. תעל ןהתפעול שלה

  .תוכניות של קרן קרבוחוגים בחרו התאם לכך נבההדרכה של הקרן. 

 . לגבי ההתנהלות בתשפ"גחוברת נהלים חדשה בבית הספר גובשה, הוכנה ופורסמה 

ובימים אלו שי פירון וצוותו  עבודה המשותפת עםהבמרץ את ממשיכים  -/מנהלי יבנושא הייעוץ הפדגוג

 לבית הספר.חדשני מגבשים חזון 

ממשיכים פיתוח מתמטיקה  ועוד, במקביל ז', בחירת מגמות כגון חינוך פיננסימתשפ"ג תתאפשר, משכבה 

 עם ד"ר סולי נתן.

 תוכניות פיתוח עתידיות לבית הספרשיתופי פעולה עם גופים חינוכיים במועצה ומחוצה לה וצרכים ו – 

כל . עיינותהמכינה הקדם צבאית של תלמידי פרויקט נעל"ה עם ומגדילים את השיתוף ממשיכים עבודה 

פעילות כיתת תמשך השילוב של נעל"ה והמכינה בבית הספר נותן ערך מוסף לכל המתרחש בבית הספר, 

מעולה, הוא שיתוף הפעולה עם עיינות בכלל חייבים לציין כי מפעל הסבונים של עיינות, ינוך המיוחד בהח

בוחנים מחדש את תוכנית הפעילות עם רשות הטבע משה מודה לנועם מנהל הכפר על הנכונות לעבוד יחד. 

 יהיו בוודאי אתגרים גם השנה ונעבור אותם בהצלחה.והגנים בתקווה לאפשר את גם את קיומה בתשפ"ג. 

 

 מנהלת בית ספר בטב"ע: -עדי בוטבין דיסקין  –ביה"ס "בטב"ע"  .4

  מדווחת כי  מירה בין ארי – מצבת מוריםאיוש מספרי כיתות תלמידים ו – ג”תשפהערכות לשנה"ל עדכון

של התלמידים בבית הספר ועל התאמות של תלמידים חדשים עובדים על השיבוצים החדשים בימים אלו 

נעשו שינויים בתל"ן, במקביל להיערכות מבית הספר. השנה יצאו תי כיתות שלתשפ"ג, חייבים לציין כי 

ונה והכל חזר לשגרה  ואף התרחב הכוונה מכלול הגופים איתם פעלנו לפני הקורנפתחו כל השילובים עם 
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כפר הנוער עיינות. הפעילויות יפורסמו כדי שהקהילה תדע ובית הספר היסודי ולגן רוה למפעלים בסביבה, ל

 תלמידים. 93 -ילמדו כמה נעשה במועצה. 

 תוכניות פיתוח עתידיות לבית הספרשיתופי פעולה עם גופים חינוכיים במועצה ומחוצה לה וצרכים ו – 

שהיה מדהים " בפלמחים זיו נעורים"היה פרויקט  -ואף יורחבו שיתופי פעולה ממשיכים כמו בתשפ"ב 

 מצטרפות רשויות נוספות לפרויקט.  ומהשנה

  לא כל הרשויות משלמות במועד וכמו בכל שנה,  רשויות 45-ספר בטב"ע מוזן ממירה מציינת כי בית

אך עדיין יש  מטופל בשוטףת משלמות על תשפ"א, הנושא והתשלומים נגררים שנים. יש רשויות שרק כע

 .בעיות תשלומים מרשויות

 .מצגת פעילות ביה"ס בטב"ע מצורפת לפרוטוקול זה 

מבקש לדעת איזו רשות לא שילמה את הנדרש ומציע את עזרתו בהתערבות בהעברת התשלומים  - מוני אלימלך

 לבית הספר.מהרשויות המזינות 

הסבר מהו פרויקט "זיו נעורים"? במו הוא עוסק ומבקש  מציין שלא ניתן כלכלית להתנהל באופן שכזה - עמיר שקרוב

 ומי משתתף בו?

עמותה שדואגת לתת למענה לנוער בסיכון דרך פעילות ימית ולאחרונה זה  –פרויקט "זיו נעורים"  - קארין קאזלה

בסביבה ימית. הפעילות חיובית וחינוכית ומאד מתאימה הורחב ופועל כמו תנועת נוער שהדגש הוא פעילות ימית ו

 ורלוונטית לנו.

 

 /https://zivneurim.org    להלן קישור לעמותת "זיו נעורים" לשימושכם: הערה:

 

ברבים ורק הנוגעים בדבר שואלת מה אם שיתופי הפעולה בין בתי הספר במועצה, למה זה לא מפורסם  -אורלי גנץ 

 והמשתתפים בפועל יודעים מזה.

מחזק את דברי אורלי, יש לדאוג ולפרסם את כל מה שנעשה במערכת החינוך מהשינויים הפדגוגיים  - שייקה בילו

והפרסונאליים דרך הבינוי החדש של הפעוטונים, תהליך השיפוצים המתקיים, תוכניות הבינוי העתידי ועבור לליווי 

פירון ולאי שביעות הרצון שלנו מהתנהלות של ברנר מולנו. הקהילה צריכה לדעת מה כולנו עושים ובמה אנחנו  של שי

 פועלים ומעורבים.

צריך לערב בשיתופי הפעולה את התיכון שבעיינות מהמנהלת ומטה כי יש שם פוטנציאל אדיר של  - אביבה משיח

 יכולות ונכונות ואסור לפספס אותו.

מפנה את תשומת לב המשתתפים לתאונת האוטובוס הקטלנית שהייתה בשבוע שעבר בירושלים.  - מוני אלימלך

מציין כי האוטובוסים של המועצה היו וימשיכו להיות תוצרת אירופה ולא סין. מה התרחש באירוע ומדוע מסביר 

רכוש אוטובוס מתוצרת שבעקבותיהם הוחלט כי המועצה תבנהיגה באוטובוסים הסינים הנושא נבדק בסדרת ניסויים 

 וולבו.

 

 קארין גזלה מנהלת מחלקת חינוך: -מערכת חינוך גן רווה  .5

 תוכנית העבודה השנתית, מספרי ילדים ומצבת כ"א, מספרי גנים, פעוטונים,  – ג”תשפהערכות לשנה"ל ון עדכ

קארין מציינת  – גופים חינוכיים במועצה ומחוצה להשיתופי פעולה עם , פרויקטים ייחודיים ותוכניות העשרה

והונגשו כולל חדרי בעלי  חודשוביה"ס עובר שיפוץ מסיבי פנימי וחיצוני, השירותים כפי שהחברים כבר ראו, 

שני חדרי הקרוונים שופצו באופן מלא ויש צפי כי בחופשת תפקידים. המקלט שופץ ויהווה חדר מוסיקה. 

 קומה ב'. באותו אופן תטופל  הקיץ הבאה

https://zivneurim.org/
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בבית הספר כמות הסייעות עלתה בגלל אפשרות הבחירה מציינת כי והסייעות שובצו. מורות, הגננות כל ה

הסל המיוחד של השעות עלה ומספר הסייעות במקביל לגבי סוג הסיוע שיקבל כל תלמיד. להורים שניתנה 

 .. גיוס הסייעות טרם הסתיים ונמצא בעיצומו18 -יהיה סביב ה

  :בבסיס הילה. מעונות  2 -בקיבוץ פלמחים ו 2שמונה גנים בעינות ועוד ל קיימים בסך הכפירוט הגנים הוא

 מיוחד. החינוך הפשוש שחף ודרור קיבלו מבנים חדשים ומתחם מקסים וחדשני. יבנה מבנה חדש לגן 

במועצה אחד בבסיס ואחד הפלמחים,  3 –ואחד בבסיס ואחד בפלמחים. טרום חובה  3 – חובהטרום גני טרום 

 חינוך מיוחד רב גילאי. ןבמועצה, ואחד בבסיס ובקיבוץ ג 2 –חובה גני 

 רנט מבוצעות בימים אלה בכל הגנים, בבית הספר זה כבר בוצע, עודכן ועובד.תשתיות אינט  

 שואפים לחדש ולחזק ודי שחמט, יהיו השנה לימ, עם ד"ר סולי נתן ימשיכו תוכניות בית ספריות במתמטיקה

 או יבוצעו פעילויות נוספות על פי מה שיוחלט בבית הספר.  ת הטבע והגניםרשושיתוף פעולה עם את 

  תלמידים, יש מספר סוגיות הדורשות התייחסות דחופה בעיקר  70נרשמו קארין מציינת כי  –לגבי תיכון ברנר

לוח ההיסעים שנשלח למועצה סותר את הנחיות מנכ"ל משרד החינוך מבחינת פיזורים ואיסוף  .הסעותבנושא 

  הנושא נמצא בטיפול מתמשך עד למציאת הפתרון. תלמידים.

  אזור, ערים שבנרשמו לבתי ספר בנוסף של בוגרי ח' חלק  לעיינות,השנה תלמידים נרשמו  13 -כ -תיכון עיינות

 .תלמידים 2מתיכון ברנר  לעיינותעברו ב במהלך תשפ"

  מחשב נייד עם תיק כמתנת סיום.מהמועצה שסיימו השנה קיבלו ח' כיתות 

 

דרך חברים בגדרות קיבלנו בהפתעה את מערכת ההיסעים שהגיעה מצטרף לדיווח של קארין ומודיע  –שייקה בילו 

שיתוף פעולה מטעם בית הספר. לא תואם מולנו ולא ישירות למועצה. אין תקשורת ישירה וזה ממחיש את החוסר ב

 על מערך ההסעות שלנו.הללו השינויים ולא נלקחו בחשבון ההשפעה של מערכת השעות בנושא השינויים 

מציינת כי היינו יחד בפגישה עם איציק והוא התחייב שכל מהלך תכנוני של שנת הלימודים יעשה בתיאום  - אורלי גנץ

 אה ולא כך נעשה. מול המועצה ובשקיפות מל

מסביר כי הפעם נפנה לכל מי שצריך כדי לפתור את הבעיות שנובעות בגין לוח ההיסעים של ברנר כי  - מוני אלימלך

 וכלכלית. תישים ולא ניתן למימוש לוגיסטילא הוא 

ישן החנייה הפיתוח שטח מגרש שיפוץ ביה"ס, בניית גנים ופעוטונים והמשך התקדמות בניית קריית החינוך,  .6

לקראת קיץ ניתנה סקירה לגבי התוכנית העתידית והצפי הוא ש – מוני אלימלך ראש המועצה -ושיוכו לביה"ס 

לקראת חורף  חדשה במגרש החניה הישן.הביניים החטיבת מבנה מתקדם וחדשני עבור תתחיל בניה של  2023

שיפוץ נרחב לקומה השנייה של בית הספר יבוצע  .יישובי המועצהתחנות ההסעה של התלמידים בכל יוחלפו  2023

  בחופשת הקיץ הבאה.

 

באשכול גני הקטנטנים החדש שנבנה לאחרונה בעלות של מעל מודרך דת חינוך ערכו סיור עחברי ו - שייקה בילו

כולל מערכת סינון  ממ"ד משוכללהוקם פעוטונים פשוש דרור ושחף, מבנה נרחב בו נמצאים ההכולל   ₪ 3,500,000

הוצגו משחקים ואביזרים רבים שנרכשו לטובת רותים, מקלחות, מיטות, י, מטבח מאובזר, חדרי שרות, שאוויר

משחקים לפעוטות. בהם הותקנו מתקני שעשועים המתאימים לגילאי הילדים, וכן הוצבו חצרות הילדים, ערכו סיור ב

ללים המושקעים ומכל המתקנים גם מתקני ההפעלה וגם מתקני התרשמנו מאד מרמת הגימור, מהאבזור הנרחב, מהח

 השרות לילדים ולצוות.

 בכבוד רב, 

 שייקה בילוד"ר 
  יו"ר ועדת החינוך
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