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 :על סדר היום

כלהערות-ת החינוךר ועד"יו שייקה בילו-0212-ל0עדתחינוךמספרואישורפרוטוקול .1 לאנמסרו

 .פהאחדאושרהפרוטוקול.לפרוטוקולהישיבההקודמת

 8נערךדיוןקצרבנושא-מעברלחמישהימילימוד .0

שינוי-מוני אלימלך חשובמאדלעשותבדיקהוהכנהמוקדמתלכלמהלךבכוללבתוכו . במידהוישממליץכי

לאצריכהלהיותההחשיב.אתהציבורלפניהליכהלכלמהלךבכיווןכוונהלעבורלחמישהימיעבודהישלשאול

 .כלכליתאלארקפדגוגית

-תומר רשף כי ולצערסבור משיחות שערך מעם מבוטל לא ההוריםמספר , כי לעבורנראה מעוניינים אינם

.לחמישהימים

.ירדוהשנהאבלהנושאבעייתיתהיעדרויו-אהובה פוקס 

.ישלבדוקאתהמהלךולראותמהןהיתרונותוהחסרונותשלהמהלך,ס"לבדוקנכונותצוותביהיש–אלון גרנות

.מבקשלדעתמהםהמספריםהמדויקיםשלהתלמידיםהנעדריםבימישישיבאופןמתמשך-אורי נצר

מטהבנושא עבודת תעשה כי סוכם הו, חברי בפני בילו שייקה באחריות ויוצג רלוונטי חומר ונתוניייאסף עדה

.ההיעדרותשלימישישיירוכזוויצוגובאחריותאהובהפוקסבישיבההבאה

 

 8במערכתהחינוךבגןרוהא"תשעל"שנהלפתיחתודיווחתמונתמצבנתונירישום .1

ילדיםמגילחצישנה31לומדיםבהם1מעונותופעוטון0במועצהקיימים–אורי נצר מנהל מחלקת החינוך

לומדיםבהם-במתחםהמועצהועודגןבפלמחים4ועד1מגילגניילדים5אנומפעיליםכןכמו.שועדשלו

כ ילדי הגנים זוכים ללמידה "בסה.ילדים12עםשהואגןשלהחינוךהמיוחד"הדס"חדשגןפתחנו.ילדים004

  .בקבוצות קטנות ובצוות עובדים מתוגבר מעבר לתקנים המקובלים 

 .ילדים32בצהרוניםלומדיםכיום.2-4בגילאיילדים12לומדיםחיםפלמשבקיבוץרובבגןח

כוללכיתהקטנהלחינוךמספרתלמידיםזה.תלמידים442-עברנוהשנהאתה,נכוןלהיום,היסודיס"בביה

.ילדים006ברנרלומדיםהשנהבתיכון.ילדים6שבהלומדיםו'ד-'בשכבהגשהוקמההשנהמיוחד
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?ואחריםבגילתיכוןמשולביםבמערכתהחינוך'האםכלתלמידיהמועצהבוגריח-שייקה בילו

ש–אורי נצר כך בהתמדה פועלת החינוך מחלקת המועצה תלמידי ימלכל עבורםהצאו המתאימים פתרונות

 לשיבוץ גם בתיכוניים בסביבהאחרים תלמידי. לרבות המועצה תושבי התלמידים החינוךכל ותלמידי דתיים ם

תגימנסיהריאלי,קצירברחובות,הבלוד"תיכוןלמדעיםעל,עיינות-המיוחדשובצוולומדיםבבתיהספרבסביבה

 .ושומרימצוותבקבוצתיבנה,צ"סתוםבראשל"בי,גינסבורגביבנה,צ"אנקוריבראשל,צ"בראשל

בכפרהנוערעיינותוחלקםבתיכונייםאחריםנרשולבוחלקםקבלובתיכוןמקיףבראשרלאהת'תלמידיםבוגריח

 .בלודוצ"ראשלב,ברחובות-

 תעבודהוסוכםעלהכנתמערךפרסומילרבותבפגישהשבועהיונציגיחברתרשתאנקורי-מרכז תמיכה ישובי

פסיכומטריללימודיהכנהלעדו'ח-'מכיתותזהחלפלייריםומודעותבהםיפורטוכלתוכניותהתגבורוהלימודים

 כולל ובוגרי החיילים ל"צהלאוכלוסיות ש. תגיעלאחר ההצעה , וכלכליתהיא מקצועית תיבדק , שובתתבצע

.מליאתהמועצהולאישורראשהמועצהועדתהחינוךתוהמלצבתועברו,שבדקנובעברהשוואהמולספקישרות

 כיהוביקשדרךהפיקוח,האזוריתהלמועצהתפנחינוךשלמשרדהמחוזהמרכזהנהלת–פרס חינוך יישובי

שוביילהתמודדותעלפרסהחינוךהיאנוראויים,לאורההשקעותהיוצאותמןהכללבמערכתהחינוךבמועצה

.א"מטעםהמחוזלשנתהלימודיםתשע

נקבע צוות במועצהאיסוףוארגוןהמידעעלכלפעילויותהחינוךההתמודדותולצורךבמסגרתההיערכותלקראת

 :יישובי אשר יוביל את ההכנות הנדרשות היגוי

.ראשהמועצה-מוניאלימלך

.מנהלמחלקתהחינוך–אורינצר

.ח"מנהלהשפ–ריבלוןיעקב"ד

.סהיסודי"מנהלתביה-אהובהפוקס

.מנהלתיכוןברנר-עמידגן

.מנהלכפרהנוערעיינות-נועםשפר

.ע"סבטב"ביה-מירהדהקלו

.איבנה"מנהלתמתי-מיריקינן

.מנהלמחלקתתרבותנוערוספורט-מיכאלגוטליב

.רכזתתנועתהנוער-קאריןגזלה

.מנהלתהרווחה-פלורהכהן

.טהמועצה"קב-דודושוסיוב

.דוברותומועדוןהקשישים,הלשכהמנהלת–אביבהחיימוביץ

.הילדיםגנימערכתעלכוללתמפקחת-ק'ליצסילבי

.והחינוךהיסודיס"ביהכוללתשלמפקחת-ויקיעזיאל

(.ברנרועיינות)יסודי-העלחינוךההתיישבותיכוללתבמפקחת-אילןאהובה

.רועדתהחינוך"יו-שייקהבילו
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החינוךאשריש אתרשימתהקריטריוניםשלמשרד המפגשהראשון לפני קיבלו צוותההיגוי חברי לבחורכל

 .1ראה נספח מספר .שישהמתוכםשהםהסעיפיםבהםהמועצהמשקיעהבאופןייחודי

במסגרתהפגישה,היגויונציגימשרדהחינוךהצוותנערכההפגישההראשונהשל0212אוקטובר11ביוםרביעי

ההיגויקיבלוהנחיותחבריצוות.אתכלהמידעכלאחדבתחומורכזחולקותחומיאחריותונמסרמסמךעליוישל

ל בהקשר הראשוני חומר לרכזאותו יש בתחומו, אחד (2ראה נספח מספר )כל בפניו, להצגתו ערוך להיות

'יוםאבךתיעראשרצוותההיגויבפגישתהמשותפתשל,הפורם בחדר13822שעה0212אוקטובר11-ה

.דיוניםבמועצהה

 יצאובאופןשכבתי(מחוננים)ובחנוכבעלייכולתגבוההמעלהממוצעעדהיוםילדיםשה–לימודי מחוננים,

להוריהם,צדברשגרםללוגיסטיקהמורכבתולמטרדלתלמידים"סמיוחדבראשל"כלשכבהביוםאחרלביה

ולביתהספר וה. בנושא מעמיק דיון ביוםמנערך המחוננים הוצאת אתנושא לבדוק למרכזוחלט אחד רוכז

 פייס יותרקאשכול רוב , ביבנהלמשל כי. שנמצא החינוךלאחר ממשרד לכך אישור ישנהוכייש ביבנה

אחד ביום גיל שכבת לפי העשרה את להם ולהעניק מרוכז באופן הילדים את לקבל חוגיהסכמה לרבות

 .ב"תשעבביצוע.העשרה

 בהמשךהרחבתהתהליךואוליזהירותבדרכיםחידוןקייםמסורתשלנבדקתהאפשרותל-זהירות בדרכים

  מורשת למצוינות-לחידון מחינוך כחלק , הצטיינות ומיטיב בונה למהלך תחרותיות וניתוב לביצוע. צפי

.0211

  -שיפור וקידום סביבות לימודים בוחנים אפשרויותאנחנו מספר חברות, מספר מול ב, פיתוחהמתמחות

ההצעה.מספרהצעותבימיםאלותנבדקו.תמצוינותסביבתלמידהמדעיתמתמטיתכדילייצרמערכתתומכ

הבאה הועדה לישיבת תועבר בחדרי.המתאימה יותקנו כי מומלץ לימודים סביבות וקידום שיפור במסגרת

הלימוד , דגמים הספר בבית נוספים ובחללים המעבדות בחדרי המיצגיםופוסטרים , גופים בחלל8מדעיים

פיזיקאליים וכדומההממחישים עקרונות דגמים , ייםדגמים מתמט, איברים של גוף האדם להתרשמות .

 :החברות הנבדקות ילאתר ניתן להיכנס

  חברתObjet  - http://www.objet.com/ 

  דלילה הדרכה וציוד- http://www.dlila.co.il/ 

 תרונות המחשה טוב פ-מה- http://www.mathov.co.il/Index.aspx 

  דגמי הגליל- http://www.digmeyhagalil.co.il/heb.htm 

 מערכות דגם - http://www.degem.com/ 

  כרמי אינטרלאב- http://www.interlab.co.il/ 

  סיינס דמו- http://www.sciencedemo.co.il/ 

 

 

http://www.objet.com/
http://www.dlila.co.il/
http://www.mathov.co.il/Index.aspx
http://www.digmeyhagalil.co.il/heb.htm
http://www.degem.com/
http://www.interlab.co.il/
http://www.sciencedemo.co.il/
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נעשה-ס יסודי"אהובה פוקס מנהלת ביה-א"לתשע"נתונירישוםודיווחתמונתמצבשנה-סיסודי"ביה .2

הותקנומקרניםומחשביםנייחים,ינטרנטאלחוטיאס"הותקןבכלהקמפוסהחינוכישלביה–ס"ביהשדרוגהמשך

הלימוד בחדרי חכם, לוח הותקן בשטח, עובדים כבר והם חכמים לוחות שני נרכשו מאד, מרוצים המורים

ומתגבריםעלהבעיותהטכניות ביתהספר.קמוחדרמחשביםוחדרמדעיםחדשיםבבניןהחדשבנוסףלקייםהו.

 .אנשיצוות22+תלמידים440השנהמונה

 תשעהמוריםחדשיםמספרהשנההתחלפו צוותוקיבלנו אנשי ש, כזהמשפיעעלהעבודהבביתכמובן כלשינוי

באנגלית,שילובמורותולממןתגבורבס"ביהממשיךלהשקיעבראשהמועצה.הספרומצריךהתארגנותבהתאם

ל, לימודמחשביםבמורה כיתות ובפיצול . הספר 01בבית כיתות תקניות האם שכבה לשלוש'כאשר מחולקת

.קבוצותלימוד

 

 :יעדי בית הספר השנה הם

 8קבוצותלמידהלפיצוללהלןה,בכלהתחומיםבכלהשכבותכמהשרקאפשר-קידום לומדים

.כיתות1-תלמידים65-'אכיתות .א

.תותיכ1-תלמידים62-'בכיתות .ב

.תותיכ2-תלמידים71-'גכיתות .ג

 .תמיכהבאנגליתמקבלים,תותעםפיצולבשפהיכ0-תלמידים55-'דכיתות .ד

.ג"חנואמנות,מקצועותלמעטמדעיםבכלהלשלושקבוצותפיצולכיתותעם0-תלמידים53-'הכיתות .ה

.בשפהובאנגלית,כיתותעםפיצולבמתמטיקה0-תלמידים57-'וכיתות .ו

 .אנגלית,מתמטיקה,כיתותעםפיצולבמדעים0-תלמידים53-'זכיתות .ז

.לומדיםבהקבצותבמתמטיקהופיצולבעבריתובמדעים,כיתות1-תלמידים72-'חיתותכ .ח

 תניתנוהשנה דיפרנציאליות הגילבשעות שכבות בכל ב.אנגלית חדש אופק לפרויקט המעבר השעותמסגרת

.הפרטניותהחלולעבוד

 הל-חינוך ערכי מפתח את גםבמשפחה"מבססיםהשנה ב שגרירים, וגם, הספר בבית גם ונהלים כללים

.בהסעות

 אופקלמדע"המרכזלטכנולוגיהחינוכיתבמסגרתפרויקט–ח"מתחיליםהשנהלעבודעםמט-חינוך מדעי

.הפרויקטמאפשרשימושבעזרילמידהוחומרילימודעדכנייםמתוקשבים."וטכנולוגיה

שדרוגזהמאפשרשימושבטכנולוגיות,לשדרוגהטכנולוגיישירהשימושבהלידיביטויבעיקרהשנהכהמשך

ומתקדמ ת להעברת לתלמידים לימוד תכני ובאופן אטרינאאטרקטיבי ניידיםקטיבי מחשבים דרך מקרנים,

ישנהכוונהלהכניסאתהשימושבתוכנתמשובאשרבנוסףלממשק.חכמיםהמתוקניםבחדריהלימודולוחות

האינטרנטינותנתגםמצגוידאועלמסכיםכדישנתונישינויימערכתהשעותוהודעותיפורסמועלגבילוחות

.ס"מידעאלקטרונייםשיותקנובביה

תופסתאוצההנושא,התאםלהמלצותתוכניתהאבלחינוךובהרעיוןשלחיבוריםמועצתייםבמסגרתתפיסת

.להמשךשיתוףהפעולהעםהגננותהגניםעלמפקחתנקבעהפגישהעםההשנה
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שיתופיפעולהמתוכננים,ממשיךהשנהביתרשאתעבתוךהמארגהביתספרי"ביתהספרבטבשלשילובה

בשבועהבא.מחזורועוד,איכותהסביבה,מודייםוישנהנכונותלהמשךשיתוףהפעולהבנושאיםליעםעיינות

.כיתהמנהלכפרהנוערכדילסגורסופיתכמהמפגשיםיהיולכל,נקבעפגישהעםנועם

תחושהשכולםוישנה–שיתופיפעולהנינוחיםעםההורים,לישתחושהשלרוגעבעבודהובסךהכניתןלסכםכי

.פועליםלמעןמטרהאחת



.כיתותלימוד3-ילדיםב26 ס "בביה-א"תשעל"נתונירישוםודיווחתמונתמצבשנה-"ע"בטב"ס "ביה .5

עםויסודיגןרוהס"ביהעולהעםמתקייםשיתוףפעולהמ.סייעות13מורותמחנכותועוד3הצוותהפדגוגיכולל

 .הספרלכלבינחייההשנהיתחילשיתוףפעולהחדשניעםביתעיינותוס"ביה

"בטבס"בביה ע יש ומטפליםמספר מדריכים הוגדלה. החי מתפתחת,פינת החקלאית הגינה המטבחוה, פעל

הטיפולי , ויעשה חוגים ליוםלימודיםארוךהוכנסו מעבר מבניםחדשיםע. קבוצת"במסגרתההתרחבותנבנו י

כולכם  00:00בשעה  2010נובמבר  2' אירוע חנוכת המבנים ביום ג,חברתשיכוןובינויוסוללבונה,אריסון

 .כמובן מוזמנים לאירוע

 

למליאת–שייקה בילו-"חזרה לשורשים"הפעלת תוכנית דיווח התקדמות בנושא  .4 עלהלדיון הנושא

הגיאוגרפית החברה מול בפרויקט להמשיך ראשוני אישור קבלת לצורך האזורית אתהמועצה כיום המובילה

בנושאברמההארצית התחוםהפדגוגי נערכהנער. ובסיכומו נוער בנושאהוצאתמשלחת נרחב דיון ךבמליאה

סוכםכיאכיןמצגתמפורטתוחוברתמידע.אשראישרהברובקולותמתןאישורעקרונילהמשךהפרויקטהצבעה

ילפרסוםלחברילקראתישיבת"המצגתוהחוברתהוכנוואושרוע.לחבריהמשלחתלצורךישיבתהמליאההבאה

.נוסף ת למסמך זה כפריט דוארומצגת מצורפהחוברת וה.אההמליאההב



,בכבודרב



 שייקה בילו

חינוךהרועדת"יו

מועצהאזוריתגןרוה
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 1נספח מספר 

 

 קריטריונים לקבלת פרס חינוך יישובי רשימת 

ותובביצועמידתהמעורבותוהתמיכההאישיםשלראשהרשותושלמנהלהחינוךהיישוביבנושאיחינוךותרב.1

.שלתוכניותהעבודההמוסדיות

יםלרבותנושאהבטיחותובכללזהבטיחותייםוהלאפורמאליהשקעהבתשתיותשלמוסדותהחינוךהפורמאל.0

.בדרכים

תמיכהבהפעלתתנועות,פעילותפנאיוספורט,חינוךבלתיפורמאלי8הפעלהשלמסגרותופעילותתרבותכמו.1

.טקסיםיישובייםועוד,פרייתהשאלהוספריתעיוןהפעלתס,הנוער

.הפעלתמתנדביםבקהילה,גיוסשלכללהתושביםלפעילותביישוב,עידודמעורבותםשלועדיהורים.2

מצטייניםואוכלוסיותשאינן,חינוךמיוחד,כוללעולים,ביצועתוכניותעבוראוכלוסיותבעלותצרכיםייחודיים.3

.וךחובהנכללותבחוקחינ

שגרתיותביישוב-התגייסותאד4 בסוגיותחינוכיותבלתי שיתוף–הוקשלכלהגורמיםברשותלטיפולנקודתי

.הציבורבנושאבנייתתוכניתהאבלחינוךשלהמועצה

.טיפוחצוותיהוראהוהפעלתמרכזיםמיוחדיםעבורם.5

.הפעלתבקרהוהערכהעלהנעשהבתחוםהחינוךברשות.6

.טיפולבמוקדיאלימות,שיקוםנוערבסיכון,מניעתנשירה,ביצועתוכניותלצמצוםפערים.7

.ביצועתוכניותלקידומהולפיתוחהשלמנהיגותחינוכיתצעירה12

.מדעוטכנולוגיהבכלשכבותהגיל,ביצועתכניותבנושאיתקשוב.11
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 2נספח מספר 

 מועצה אזורית גן רווה
11.12.0212

.פרסחינוךיישובי–חבריוועדתהיגוי:לכבוד 



מפגש מליאה צוות הכנה יישובי  לפרס חינוך מטעם משרד החינוך8הנדון

0212לאוקטובר11

.לחבריםשלום

אנו,בימיםאלה.ומתוךתחושתשליחות,כדברשבשגרה,ובמסירות,באהבהרבה,יום-יום,אנועושיםלמעןחינוךילדנו

.מטעםהמחוזבמשרדהחינוך,םלקבלתפרסחינוךיישובימועמדי

חשובשכולנונהייהשותפיםלתהליךשלשיקוףהנעשהביישובנובכלהתחומים,היישובכולומאחרומדוברבמועמדותשל

.הנוגעיםלחינוךולקהילהוכיצדכלאחדמכםתורםבדרכוהייחודיתלנושאיםאלו

8חריםשרצוילהיערךלפגישותהבאותבאופןהבאאנולמדיםמניסיונםשלהא

.בשניםהאחרונות,במחלקהשלכם,הנוגעיםלעשייהבבתיהספרשלכם,**ותמונות*ובומסמכים,הכינוקלסר.1

כמוכןהעבירואתשניתןבמיילחוזר.יחדעםשארהמסמכים,והכניסואותולקלסר,הדפיסו,חהמצורף"מלאואתהדו.0

.אלי

,תעודתזהותלמוסד.מהזמןהאחרון,מעודכנת,עםהלוגושלכם,המוסד,מצגתעלהמחלקהתקליטור ג"ע,צרפולקלסר.1

 .ואתהתמונותבפורמטדיגיטאלי,אישקשר,כתובתטלפונים,אפיוןתלמידים

 

 :נהלים בנושא מסמכים* 

 ג "או סריקות דיגיטאליות ע, אלא רק העתקים באיכות טובה – אין להכניס לקלסר מסמכים מקוריים

 .תקליטור

  ולא יוחזרו לידיכםהמסמכים בקלסר יועברו לצד שלישי. 

 בגב כל מסמך יש לציין את שם המוסד. 

 

 נהלים בנושא תמונות** 

 ולא במדפסת משרדית, על נייר פוטו, כל התמונות המודפסות חייבות להיות מודפסות בפוטו. 

 או המחלקה, את  שם המוסד , על התמונה בלי לחרוט, בגב של תמונה יש לרשום . 

 ממוינות בתיקיות ועם שם משמעותי, ג תקליטור"ניתן להעביר תמונות בפורמט דיגיטאלי ע. 

 עם כותרות מתאימות המשייכות את התמונה למוסד ולהקשר, ניתן להעביר תמונות בתוך מצגת. 

 רת קובץסירקו והעבירו בצו, תמונות חשובות לכם.  התמונות לא יוחזרו. 

 

,שמצאואותנוראוייםלהיותמועמדים,תודהלמפקחותומנהלתהמחוז,אנימודהלכםמראשעלשיתוףהפעולה

.דברשלכשעצמומכובדומהווהסיבהלגאווהרבה



.ללוותולסייעבתיעודוובעיבודושלכללהחומריםלהצגהבפניהמחוז,לאסופי,אילןקורןמועמד

 8ilschool.org@gmail.comאובמייל235-6033033ל"תוכלוליצורקשרבט,ולקביעתפגישהאית



בברכה

.רוה–מועצהאזוריתגן,מנהלמחלקתהחינוך,אורינצר
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 רוה  –מועצה אזורית גן 

 א"מועמדות הישוב לפרס חינוך מחוזי לתשע

 תחום / מחלקה / למוסד ח פעילות ייחודית חינוכית "דו

 

 

 ________________טלפון____________________________________:מחלקה /  שם המוסד

 

 ___________________________________:מחלקה בראייה מערכתית יישובית/ תפקיד המוסד 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 ____________:נייד____________________________:מחלקה /שם מנהל המוסד

 

 ____________:נייד___________________________ :איש קשר לתיעוד 

 

 :' חלק א

 :הישגים בולטים, הצלחות, מחלקה לחינוך היישובי/ התרומה של המוסד : כתוב בקצרה

 

 

 

 

 

 

 'חלק ב

 ציין בכותרות ופירוט קצר

 (חומי דעת ולימודיםת. ) פרויקטים  בדיסציפלינות השונות .1

 .תוכניות העשרה .2

 קהילתיים/  ערכיים  / פרויקטים  חברתיים  .3

 

 

 הפרויקט

השנה בו 

נערך 

 פירוט הפרויקט

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 :גורמי חוץ מעורבים, שותפי חינוך – 'חלק ג

 

 פירוט שנה הגורם
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 .נושי נוף א, סיפורים אנושיים  –' חלק ד

,   תלמידים עם צרכים מיוחדים, הורים מעורבים, תלמידים בוגרים או עכשוויים –ציין דמויות או מקרים מעניינים 

 היכול לשפוך אור על העשייה החינוכית במוסד שלך, סיפור אנושי, שסיפורם, עובדים, מתנדבים

 (אל תפנה אל האנשים לקבל הסכמתם, שלב המיון, בשלב זה)

 

 איש קשר שנה כותרת, שם  האדם 

   

  תאור

 

 

 

 :בסרט שיופק לקראת הביקור אני ממליץ לצלם

 

 

 

 'חלק ה

 (פרויקט/פעילות , מופע ספורט, תזמורת,מקהלה)ביום הביקור , פרט מה אתה מעוניין להציג בפני וועדת הפרס

 

 

 

 

 

 

 'חלק ו

' מח, התייחס לעמיתים. אל תחזור ותזכיר פרטים עליהם כתבת למעלה?  ראוי היישוב לפרס חינוךמדוע לדעתך 

 . ולמועצה על כל שלוחותיה, החינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!ב ה צ ל ח ה  ותודה על שיתוף הפעולה 

 

 

 איש קשר שנה כותרת, שם  האדם 

   

  תאור

 


