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.ע"סבטב"רהנהגהמוסדיתביה"יו-גרייבר

 :על סדר היום

 .חגהפסח,חרותרמתכוסיתלקראתחגהה .1

 .רועדתהחינוך"יושייקהבילו-2010-ל1אישורפרוטוקולועדתחינוךמספר .2

 .רועדתהחינוך"יושייקהבילו–2010רשימתמטרותויעדיועדתהחינוךלשנת .3

 .רועדתחינוך"ומנהלמחלקתהחינוךושייקהבילוי,אורינצר–תוכניתמעברלחמישהימילימודבשבוע .4

ןהעשרהתמרכזגןרוהלהישגיםשהואמרכזתמיכהלימודילילדיהמועצהבמקצועותהליבהובמ–לגןרוה"הקמתמג .5

 .נציגירשתהחינוךאנקורי-סהיסודי"חינוכיתוערכיתלתלמידיביה,מדעית

 .נהלמחלקתהחינוךאורינצרמ-"הגשרלדיאלוג"מבואלתקשורתמקרבתהפעלתתוכניתמועצתיתב .6

ארגוןסיוריםמודרכיםלבניהנוערשלהמועצהיחדעםהוריהםבספרדבסימן–"חזרהלשורשים"הפעלתתוכנית .7

.לימודיבערשהתרבותהיהודיתבספרדמסעלימודיהדותספרדדרךטיוללימודימאורגןלספרדהכוללסדנתהכנהו

אורינצר-המרכזלתרבותהלאדינובישראל,המועצההאזורית,תיירותמשרדה,התוכניתתעשהבתמיכתמשרדהחינוך

 .תמנהלמחלקתהחינוךונציגתהחברההגיאוגרפי

 

: מהלך הדיון

 .ברךראשהמועצהמתכוסיתנערכההר–חגהפסח,חרותהרמתכוסיתלקראתחגה .1

 .נוךר ועדת החי"יו שייקה בילו-2010-ל1עדתחינוךמספרואישורפרוטוקול .2

. הפרוטוקול אושר פה אחד :החלטה

רשימתמטרותויעדיועדתהחינוךהועברולכלחבריהועדהלפני–2010רשימתמטרותויעדיועדתהחינוךלשנת .3

 .2010נערךדיוןקצרברשימתהמטרותוהיעדיםשלועדתהחינוךלשנת.הישיבה

( 1נספח מספר ראו ) .אושרה פה אחד 2010לשנת רשימת המטרות והיעדים  :החלטה

סהיסודיגן"רעיוןשלמעברלחמישהימילימודבשבועבביהלדיוןהועלה–תוכניתמעברלחמישהימילימודבשבוע .4

רעיוןזהנובעמתהליךדומההמתרחשכברמזהלמעלהמחמששניםבמספררבשל.א"רוההחלמשנתהלימודיםתשע

מעברשלחסרונותהיתרונותוהארוךוממצאבנושא,נערךדיוןמקיף.המועצותאזוריותבמדינתישראלבהצלחהרב

,ככללברורלמרבחבריהועדהכיהמהלךמקדםאתהיעילותהכלכליתשלמערכתהחינוך.לחמישהימילימודבשבוע

מאפשרביצועפעילויותהמעבר.חלתשעותהחוגיםתפותראתבעייתשעותהשהייהמתוםשעותהלימודועדה

כלזאתבמסגרתפעילותלא.בימישישימעורבותחברתיתועוד,עזרהלזולת,תמיכהלימודית,קהילתיות,חברתיות

המעבר לחמישה ימי .מחלקתהחינוךמחלקתהתרבותוהספורטותנועותהנוער,פורמאליתבאחריותהמועצההאזורית
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 תפוגעינה אתוספת זו .ליום (דקות 45) ד בלבדלימוד מאפשר קיום יום לימודים ארוך בתוספת של שעור נוסף אח

מספררבשלנלמדמניסיוןהעברשלזהלקח.מערכת הסעדה מאידך גיסא תמחייב לומדים מחד גיסא ואינהב

לאמועצהאחתאףבבדיקהשנערכהלאחרונהנמצאכיאין.בעשורהקודםמועצותאזוריותשעברולחמישהימילימוד

להזכירכם.והתאמהזרהלשישהימילימודבשבועלאחרשהמעברלחמישהימיםעברהתנסותהמוכנהלשקולמעברח

 .מוזנתעלידינוהסנכרוןלמערכתהחינוךלימודבשבועובכךאנחנומבצעיםתיכוןברנרעובדגםהואחמישהימי

לעומקלהכרתבדקיתהתופעה,סהיסודי"בביהנושאההיעדרויותבימישישיבלאורבקשתראשהמועצה-הערה

.ימנהלתביתהספרבועדתהחינוךהבאה"עבנושאח"ויוגשדווהסטטיסטיותהלוגיסטיות,הפדגוגיותמשמעותיה

:  ותהחלט

 פותר , החינוך' לקדם את הנושא בהיותו מקדם את היעילות הכלכלית של מעועדת החינוך ממליצה להמשיך ו

מאפשר לקיים בימי שישי פעילויות , לתחילת החוגים את בעיית שעות השהייה מסיום הלימודים ועד

 .  ב "מרכז תמיכה לימודי וכיו, קהילה, העשרה

  הועדה ממליצה בפני מליאת המועצה לקבל המלצתה של ועדת החינוך ולאשר מעבר לחמישה ימי לימוד החל

 .א"ל תשע"משנה

 ית הקרובהועדת החינוך מבקשת להעלות נושא זה לדיון בפני מליאת המועצה האזור .

העשרהןתשהואמרכזתמיכהלימודילילדיהמועצהבמקצועותהליבהובמלהישגיםן רוה מרכז ג–לגןרוה"הקמתמג .5

נציגיחברתאנקוריהגיעווהציגואתתפיסתעולמםותוכניתהעבודה-סהיסודי"חינוכיתוערכיתלתלמידיביה,מדעית

נציגי.ולהפעילולהקיםמרכזתמיכהבמקצועותמתמטיקהואנגליתהכנמואנקוריחברת.אותהמציעיםהםלמועצה

תבגרותועדוהחברההציגומצגתוהסבירואתיתרונותהחברהותחומיההתמחותשלהםמהוראתמקצועותלקראתבחינ

בוגרישכבהכמוכןהציעונציגיהחברהלקייםמרתוניםהכנהלקראתהתיכוןבמסגרתםיוכנו.הכנהלמבחןהפסיכומטרי

כלפעילותהמרכזתתבצעאחרישעות.לקראתהתיכוןויקבלותוכניתלימודיםממוקדתלקראתכניסתםלתיכון'ח

 .הקמתהמרכזמהווהניסויגםמבחינתהמועצהוגםמבחינתחברתאנקורי(.לתלמידיהתיכון)הלימודיםובימישישי

במידהושביעותרצון.להפרמטריםהרלוונטייםהפדגוגיםואחריםלאחרפרקזמןשלהתנעתהתהליךוהפעלתויבדקוכ

נערךדיון.תניחאתדעתנונמשיךעםהפרויקטבמידהולאיבחנומפעיליםאחריםלמרכז,התלמידיםוההורים,המועצה

יםמועדתמחלקתהחינוךבשיתוףנציג.נציגיועדתהחינוךומנהלתביתהספר,מקיףבנושאבוהתבטאונציגיההורים

,עםהמרכזלהתחילהדברהכיחשובכעתהוא.החינוךימשיכואתהמשאומתןלקראתהפעלתפיילוטזהבשלבהראשון

'-ז-אוכלוסיותהיעד.ראשוןבלימודיםהתיכונייםובהמשךביסודיהבשלב.שיפורהישגיםשלתלמידיגןרווה-היעד

השגת-דגשחשובביותר.כוללמבחנימיוןוסיווגבמעברים-ראתמבחניםהתכניתכוללתמרתוניםלק.'יב'-ט',ח

.יהמשתתפים"שעוריהתגבורימומנוע .חינוך'יעשהבאחריותמח,שיתוףפעולהפדגוגיעםבתיהספר

( 2נספח מספר ראו .)קיוםלימודיתגבורמרוכזיםיוזילואתעלויותהשעוריםבאופןניכר–הערה

במידה , וזאת בהתאם להיקף הביקוש" מרכז גן רוה להישגים" –ל "עדת החינוך ממליצה להקים את מגו :החלטה

בהתאם להיקף הביקוש ו (ע"תש)הקרובה  שת הקיץפבחוכבר עילות ל תיבחן אפשרות להתחיל הפ"ויהיה ביקוש לנ

.  א"ל תשע"לקראת שנהתיבחן הפעלתו 

למודלהדרגתיבנושאהוצגהתוכנית-"בין מובילי החינוך דיאלוג"מבואלתקשורתמקרבתבהפעלתתוכניתמועצתית .6

,א"בנישלוששעותכ,מדוברבסדרתמפגשים .ומקדםבקרבהמנהיגותהחינוכיתההתיישבותיתיתושלשיגושיחאיכ

בנושאיםהמפגשיםהינם.לקיומושלשיגושיחיעילויצירתתקשורתבונהומקרבתיםשלהמנהיגותהחינוכיתביישוב

 .הפעלתהתוכניתבאמצעותמפעילחיצוני.תקשורתבינאישיתמקדמתומכבדתבדרךשלמשחקיתפקידיםוהדמיהשל
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  :ותהחלט

 דיאלוג לפתוח בהשתלמות כדי לקדם , לאור לקחי פעילויות מובילי החינוך במועצה, ועדת החינוך ממליצה

 .לטובת ילדינו וך במועצהלי נושא החיניבין כלל מוב מזין ופרודוקטיבי, חיובי

  באחריות מנהל מחלקת החינוך  -בחינת התאמתו למועצה ועלויות הנלוות , לתוכניתמציאת מפעיל מתאים

 .אורי נצר

מסעארגוןסיוריםמודרכיםלבניהנוערשלהמועצהבסימןלימודיהדותספרדדרך–"חזרהלשורשים"הפעלתתוכנית .7

משרד,ךהתוכניתבתמיכתמשרדהחינו.לימודיבערשהתרבותהיהודיתסיורתהכנהולימודימאורגןלספרדהכוללסדנ

יהוצאתמשלחתחלוץשתצאלספרדלאחרמספרמפגשי"מדוברבפתיחתמסורתחדשהע-המועצההאזוריתוהתיירות

ניתהסיורכוללתתוכ.הכנהותקייםסיורלימודימקדיםבכלהאתריםבהםיבקרובניהנוערשלהמועצהמידישנה

לאהנצרמנהלתלשעברשלהתחום'יהגב"וצגעההרעיון.סיוריםוביקוריםבביתהתפוצות,מפגשיהכנהולימודמקדים

ל"אוגראפיתובאישורמנכיבביתהתפוצותוכיוםאחראיתעלהנושאיציאתמשלחותנוערלספרדמטעםהחברההג

הוצגסרטוןהמסכםסיוריםכאלה,מצגתמפורטתבפניחבריהועדההוצגה.משרדהחינוךוגופיםציבורייםאחרים

ותהמנהיגותהשתתפישכוונהלצאתבקריאהל.מסלולהביקור,מסלולההכנה,הוצגוהעלויות.ערכיםמידישנהנש

דותיהבמטרהלחשוףאתבניהנוערלתורהזהבשל,דגשעלהכנהמקדימהברמהנאותהתוךשימתהחינוכיתהיישובית

היאעלותהסיור.אדריכלותולאנוסיםלתופעתה,גירושספרדל,דםהעלילותל,אינקוויזיציהל,מפגשתרבויותל,ספרד

 (3נספח מספר ראו ) .עלותהסיורכוללפעילויותההכנהמוטלתעלהמשתתפים.מ"התמחורנמצאבמו-יורו950-כ

:  ותהחלט

 משלחת תצא בניית מסורת חדשה ביישובי המועצה ורך של ועדת החינוך ממליצה בזאת כי בעקבות הצ

חברי . א"כבר בחופשת סוכות תשעבספרד של תור הזהב " חזרה לשורשים"לכפיילוט לפרויקט ראשונה 

שוב מאד לחיזוק תחושת השייכות לעם הינו ח" חזרה לשורשים"מסע פרויקט ועדת החינוך סבורים כי 

. שתתפות המועצה בעלות הסיורהעזרה במתבקשת ולמורשת ולכן היהודי 

 חברתית ואזרחית הועדה ממליצה לחברי המליאה לשלוח נציגות , כיוון שהנושא חשוב מבחינה ערכית

 . יות המסע למשתתפיםוובמקביל לשקול תמיכה כלכלית בעל

 ועדת החינוך מבקשת להעלות נושא זה לדיון בפני מליאת המועצה האזורית הקרובה. 

י"הוסברוע.הובהרהשובמדיניותראשהמועצהבנושא.נערךדיוןבנושאפיצולכיתות–לימודקבוצות/פיצולכיתות .8

הפעלתהקבצותומתן,פיצוללקבוצותלימוד/מנהלמחלקתהחינוךומנהלתביתהספרהשיקוליםלהוספתכיתותלימוד

אתעמדתםבנושאהקטנתמספרנציגיההוריםהבהירו.חהמועצה"חפרויקטאופקוע"תגבוריםבמקצועותהליבהע

'הדגשותשומתהלבתתרכזסביבשכבותא.םהישגיהתהליךהלימודוהעלאתשיפורהתלמידיםבכיתותהלימודלטובת

על,רהכיתותמבוצעתגבורעלפיהצורךאבש.מבוצעתגבורבמקצועותהליבהבאמצעותהקבצות'ח'בשכבותז.'עדד

למעןהידעהכלליישלדעת.באמצעותשעותאופקחדשובמימוןהמועצה,לתביתהספרפיהמלצותהפדגוגיותשלהנה

הדברמצריך.נוספתבכיתותהגבוהותהלימודיםנעשיםעםמורותמקצועיותועלכןישקושיביצירתכיתתאםכי

יםממוקדיםמשעותעשהעלבסיסתגבוריהתמיכהבכיתותהגבוהותכלנושא.הוספתתקנימורותמקצועיותנוספות

.בשיתוףההורים-ואםיידרש,תמיכתהמועצהכפישהיאנעשיתהיום,ס"ביה

:  החלטות

 ד ' -איושם דגש על תלמידי שכבות  -הוספת קבוצות לימוד/בנושא פיצול כיתות, ברמת העיקרון'.  

  אלומסתיים בימים  -החינוך  ' י מח"שנה הבאה נעשה ע' כיתות אשכבת הורי מול הטיפול .
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  ריכוז החתימות , הפצת מסמך מאושר -באחריות אלון , שנה הבאהל' ד ' -כיתות בשכבות הורי מול הטיפול

 . 10/5/10 -תאריך יעד לסיום , והעברתם ליהודית

 .אחרישבועותמראיתןפלדוחבריועדתהחינוך,חבריהמליאהעםIIמפגשהוריםחושביםחינוךיערך–תוכניתאב .9

  :החלטה

מה מתוכנן לביצוע בשנה הבאה , סגרת המפגש יימסר מידע על השלבים מתוך תוכנית האב שכבר מבוצעים בשטחבמ

יתקיים פאנל שולחנות עגולים בו ידונו התושבים יחד עם נציגי הציבור במסקנות תוכנית האב . כ"ומה בשנים שאח

.  ובהמלצות שלה

כותההוראהבביתהספרהיסודיבוצעובשלבזהרכישותשללאחרשגובשהרשימתרכשציודמתקדםלצורךהעלאתאי .01

כעתלאחר.במקבילנערכיםלקראתהמשךרכישתציודמתוחכם,ושלושהמקרניםניידיםשלושהמחשביםניידים

הצעותמספרבנושאלוחותחכמיםלהתקנהבביתהספרנפלהשהוצגובפנינציגיועדתהחינוךוהנהלתביתהספר

ןהוצגובפנינציגיועדתהחינוךוהמועצהלוחותמודעותאלקטרוניםהמופעליםעלמנתלפרסםהודעותכמוכ.החלטה

סוהשני"ביהבנייןבראשיבהלוחותיותקנואחדבכניסהל .יומיותעלפיהחלטתהנהלתביתהספרובהתאםלצורך

 .בכניסהלבנייןהחדש

  :ותהחלט

 ס הראשי והחדש"חוטי בשני המבנים של ביההתקין אינטרנט אלועדת החינוך ממליצה ל. 

  תאומים. א.אמחברת מסך -רבהזמין שני מכשירים אלקטרוניים לועדת החינוך ממליצה.  

  (4נספח  ורא). מסך-עבור מערכת רבשני מחשבים ניידים ועדת החינוך ממליצה לרכוש עוד 

 (5ראו נספח ). נגליהרכוש שני לוחות מודעות אלקטרוניים של חברת אועדת החינוך ממליצה ל 

נערךדיוןקצרבנושאדרישתהנהלתתיכוןברנרלשלםעבורהשתתפותהמועצה–השתתפותבכיתתהמצוינותבברנר .01

ידועהלחבריהועדהמחויבותושלראשהמועצהלתמיכה.נשמעודעותלכןולכן.בעלויותכיתתהמצויניםברנר

שלושביןשגומליןהתבברנרקשורביחסינמאחרוכלנושאהמצוייחדעםזאת.קשיםוחזקיםכאחדמתבתלמידים

 .מועצות

 : החלטה

 ס"ראשי המועצות המזינות את ביהמפגשי יבחן שנית במסגרת הנושא י. 

נמסרמידעהןמהוריםוהןממנהל–ללאתיאוםעםמחלקותחינוךמעברלמתחייבבחוקו,ברנרגבייתכספיםבתיכון .11

 .ללאתיאוםומעברלמותרבתיכוןברנר,גבייתכספיםללאאישורמחלקתהחינוךבנושא

  :החלטה

 מקיף ברנר ויעדכן את חברי הועדה מנהל מחלקת חינוך יקיים דיון דחוף בנושא מול מנהל תיכון. 



,בכבודרב



שייקהבילו

חינוךהרועדת"יו
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 1נספח מספר 

רשימת יעדים ומטרות   -2010ועדת החינוך 

 .'ועדח'סבמקצועותהליבהמכתהא"תלמידיםבקבוצותלימודבביההקטנתמספרי (1

 .וחתירהליישומהבהקדםהאפשרימימושהחלופותשיתקבלו,קידוםתוכניתהאבלחינוך (2

 .מרכזגןרוהלהישגים–הקמתמנגנוןתמיכהלתלמידיםמתקשים (3

 .יפורמאליוחיזוקהחינוךהבלתןלמערכתהחינוך"קידוםהכנסתהעשרהבמסגרתתל (4

 .למידה קשיי בעלי ,מחוננים,נכים ,מפגרים) וחזקות חלשות ,(חריגות עזרהותמיכהבאוכלוסיות,קידום (5

.סתיכוןלתפקידם"ביה,סיסודי"ביה,גנים,הליכהלקראתהלימהביןמרחביהחינוך (6

 .סהיסודי"אבביה"הערכותלמעברלחמישהימילימודבתשע (7

 .גהמתמשךביןמובליהחינוךבמועצהלביןהתושביםומערכתהחינוךחיזוקהקשרושיפורהדיאלו (8

 .שמירהוהרחבתמוגנותהילד,הרחבתאופקיהילדמהפעוטוןועדהתיכוןוטיפוח (9

 .ספריהומאגריידע,פורטלחינוכי–הרחבתמאגרחומריהלמידהוהעשרהלכלילדימערכתהחינוך (01

.סהיסודיועדהתיכוןוהעצמתכלעובדיהחינוךבמועצה"הפעוטוןדרךביהעזרהותמיכהבהתמקצעותצוותיהעבודהמ (11

קשריםמחויבויותואחריותביןהמשולשמורים,קבלתההוריםכשותפיםלתהליכיהוראהלמידהוהבהרתמערכתיחסים (21

 .נוכגופימחקרואקדמיההשכניםללביןגורמיחוץחיזוקהקשרביןהקהילהמועצהובמקביל–הורים-

 .הרחבתהשימושבתקשובובטכנולוגיותמתקדמותלהשבחתתהליכיהוראהלמידה (31

 .ס"סושדרוגמגרשמשחקיםלילדיביה"פצרכיביה"ע,רכשציודואביזריםמתקדמיםלקידוםמערכתהחינוךהגדלת (41

 .אבזורושדרוגיעילותהשימושבמבנההחדשובכלהחלליםהנוספיםשנוספולביתהספר,תמיכה (51

 .סהיסודי"במסגרתביה"חינוךלחיים"המשךהתמיכהבהפעלתתוכניתהתערבותשלעמותת (61

 .הגדלתשעותהתגבורוהתמיכהבמקצועותהליבהעלחשבוןהמועצה (71

 .שתייהחריפהושימושבסמים,עישון,אלימות,הפעלתתוכניתמועצתיתלמלחמהולמניעתתופעותוונדליזם (81

ורבותשלנציגיועדתהחינוךבכלהקשורבהשתלבותתלמידיהמועצהבמסגרותהפעילותוהמע,הרחבתהתמיכה (91

 .בהרחבתהיצעמגמותומסלוליהלימוד.לימודיותעלתיכוניותשונות

קהילתיותהמשלבותאת,הפעילותוהמעורבותשלנציגיועדתהחינוךבכלהקשורלפעילויותחינוכיות,הרחבתהתמיכה (02

 .תושביהקהילהתלמדימערכתהחינוךעם

 .לספרדשלתורהזהבוביצועחילופימשלחותנוער"חזרהלשורשים"בנייתמסורתשלמסעלימודי (12

 .הרחבתהתמיכהוהמעורבותבהפעלתתוכניותחיצוניותלמעןשיפורמערכתהחינוךמהגניםועדהתיכון (22

 .הקמתאנדרטהאזוריתלנופליםתושביהמועצההאזורית (32

 .ערכיומדעילתושביהמועצה,הקמתפורטלחינוכי (42

 .הקמתמשטחאימוניםושטחמחנהלקראתגיוס (52
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 2נספח מספר 

מצגת חברת אנקורי  -מרכז גן רוה להישגים  –ל "הקמת מג



הצעה להקמת מרכז תגבור ולמידה במועצה האזורית גן רווה  

 

קורסיהכנה,בפיקוחמשרדהחינוך,טרנייםתיכוניםאינ7המפעילה,אנקוריהיאהרשתהפרטיתהגדולהוהוותיקהבישראל

לקראתמועדהקיץ,מוציאהלאורספרילימודוספרימיקודלבחינותהבגרות,קורסיהכנהלבחינההפסיכומטרית,לבגרות

.ספרימיקודלשאלוניםהשוניםשלבחינותהבגרות36ייצאולאור,הקרוב

החומריםנכתביםעלידימיטבמוריהרשתהמודעיםהיטב,תהספריםמרכזהמחקרוהפיתוחשלאנקוריעומדמאחוריהוצא

מקיפים,מעוצביםבאופןברורוקריא,הםמאופייניםבגישהידידותית.לדרישותהבחינהולקשייםבהעברתהחומרלתלמידים

.וממוקדים

עדלפנישנההפעילה,כמוכן.אנקורימפעילהמרכזילימודותגבורמטעםהרשויותהמקומיותבמספרבתיספרברחביהארץ

מרכזים50-התנהלב,שנים3הפרויקטפעלבמהלך.עבורמשרדהחינוך"המחציתהשלישית"גםאתפרויקט,אנקורי

.תלמידיםבשנהבחודשיהקיץ10,000-ברחביהארץולמדובוכ

המערכתלצרכיםהשוניםוהמשתניםתוךהתאמת,אנקורימאמינהכימתפקידהלתתמענהמערכתימתאיםלכללקהליהיעד

מתוקףאמונהזומוגשתההצעהשמטרתהלקדםאתהתלמידיםבהתאמהלצרכיהםולדרישות.שלכללקהליהמטרה

.המערכת



: פירוט הנושאים כפי שהוצגו בפנינו

מערכת תגבור ולימוד ליסודי  .1

מערכת תגבור והכנה לקראת המעבר לתיכון  .2

רות מרתונים לקראת הבג .3

השלמת בגרויות  .4

פסיכומטרי   .5

חוגים למצוינות  . 6

 

": צועדים קדימה"פרויקט , מערכי תגבור ולימוד  ליסודי  .1

.הדרכהותגבורעלפיצרכיהתלמידיםוביתהספרבמהלךשנתהלימודים:כיתה ז

תלמידיםהשואפיםלהצטיינותאול\שיעוריהכנהלקראתהמעברלתיכוןלתלמידיםהזקוקיםלתגבורוחיזוקו:כיתה ח

.ולמעברלמקצועותיוקרתייםיותר

.שלושלאחרשעותהלימודים-ימיםבשבועלמשךכשעתיים2-3המרכזיפעל

.המרכזייערךלטפלבצרכיםשלביתהספרובנוסףישלבבמידתהצורךלימודיבוקרבמסגרתשעותביתהספר

.משהגרדוס-פיקוחפדגוגי,נציגביתהספר,תפעולי–מנהלאקדמי,ימוריםמצוותאנקור:צוותהמרכזימנה

.מנהלביתהספרומנהלאקדמיתפעולימטעםאנקורי,יוקםצוותהיגוילמרכזהכוללאתמשהגרדוס
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וסףחלוקתמכתביםלהוריהתלמידיםבנושאמערךהתגבורובנ,באתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצה:שיווק

.חלוקתפלייריםבמרכזיהדוארבישובים

.המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרתדמיהלימוד

 . מ לשעת הוראה"בתוספת מע₪  180: עלות

 

 "עוברים לתיכון  "מרתון . 2

לקראתהמעברהצפוילתיכוןאנגליתולשון,ודיםבמתמטיקהאנקוריתציעלתלמידיםבמועצההאזוריתגןרווהמרתוןלימ

.הקורסיםיתקיימובמהלךחודשהקיץ

.סשבסמוךלמועצה"המרתוניםייערכובמתנ,תלמידים15כלקבוצתלימודתמנהלאפחות

ייריםבמרכזיבאתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצהוחלוקתמכתביםלהוריהתלמידיםבנוסףחלוקתפל:שיווק

.הדוארבישובים

.המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרתדמיהלימוד

.מ לשעת הוראה"בתוספת מע₪   180: עלות



 מרתון לקראת בגרויות. 3

.תהבגרותהמועצההאזוריתגןרווהתוכללתתמענהאמיתיורצינילתלמידיהלקראתבחינו

בפסח(מפגשיםתלויבהיקףהמרתון5/6או8-10)אנקוריתערוךמרתוןחזרהותגבורלקראתבגרויותבמשךשבועיים

בתמיכתמחלקתהמחקרוהפיתוחשלאנקורי,המרתוןיועברעלידימוריםמקצועייםשלאנקורי,אובקיץבמגווןמקצועות/ו

.ההוצאהלאורשלאנקוריהידועיםמביתובעזרתספריהמיקוד

ובנוסףחלוקתפלייריםבמרכזיחלוקתמכתביםלהוריהתלמידיםבאתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצה:שיווק

.הדוארבישובים

.המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרתדמיהלימוד



: היקף שעות ועלויות לקורס

.לכלתלמיד2010המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ.לתלמיד₪850,שעות35-01שאלון

.לכלתלמיד2010המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ.לתלמיד₪850,שעות35-02שאלון

.לכלתלמיד2010ספרמיקודמותאםלמועדקיץהמחירכולל.לתלמיד₪850,שעות35-03שאלון

.לכלתלמיד2010המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ,לתלמיד₪980,שעות40-04שאלון

לכלתלמיד2010המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ,לתלמיד₪980,שעות40-05שאלון

.לכלתלמיד2010למועדקיץהמחירכוללספרמיקודמותאם.ידלתלמ₪850,שעות35'-לשוןא

.לכלתלמיד2010המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ.לתלמיד₪980,שעות40'-לשוןב

.לכלתלמיד2010המחירכוללספרמיקודמותאםלמועדקיץ.לתלמיד₪850,שעות35'-ואוב'היסטוריהא

.תלמידיםבכלקבוצתלימוד10רמינימאלישלמספ

באתריהאינטרנטשלהישוביםהשוניםבמועצהחלוקתמכתביםלהוריהתלמידיםובנוסףחלוקתפלייריםבמרכזי:שיווק

המועצההאזוריתגןרווהתחליטעלהיקףהסבסודשהיאמעניקהלתלמידיהותגבהמהםאתיתרת.הדוארבישובים

.דמיהלימוד
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 :פסיכומטרי + השלמת בגרויות . 4+5

תלמידיהמועצההאזוריתגןרווהיקבלוהנחהקבועהשתהיהבהסכמהביןמחלקתהחינוךלביןאנקורי

.בקורסיההכנהלבחינההפסיכומטריתוהשלמתהבגרויותהנערכיםבקמפוסאנקוריבראשוןלציון



 :חוג לחשיבה פסיכומטרית .6

בחוגזהיקבלוהתמידיםכליםלחיזוקחשיבהוהעשרהבמקצועותהמתמטיקה.ח-מצטייניםמכיתותזייפתחחוגלתלמידים

.אנגליתופסיכומטרי

.מפגשיםעדסוףהשנה10-שעותשבועיותב2:ע"היקףשעותתש

.מפגשים20-שעותשבועיותב2-א"היקףשעותתשע

.מלשעתחוג"בתוספתמע₪200:עלות

 

כללי 

: הלך כל קורס מועברים מספר משוביםבמ

כחודשלאחרפתיחתהמועדמתבצעמשובטלפונימדגמישמטרתולבחוןאתרמתשביעותהרצוןשל–משובראשון

.קצבהתקדמותוהבנתהחומרהנלמד,הספקים,התלמידיםמהמורה

אתרמת1-5למידיםלצייןבציוניםכשבועייםלסיוםהקורסמועברמשובמקיףבכתבבכתותבונדרשיםהת–משובשני

בנוסףישמקוםלהערות.לחומרהלימודשהועברועוד,לקורס,שביעותהרצוןשלהםבכלהסעיפיםהרלוונטייםלמורה

.יתוצאותהמשובים"המוריםנמדדיםעפ,למקודדיםומנותחיםעלידיגורםמקצועיחיצוני"המשוביםהנ.מילוליות

ליתשלהקורסיםנקבעתומפוקחתבפורוםניהוליפדגוגיבושותפיםמשהגרדוסמנהלפדגוגישלהכלהפדגוגיתהמדיניות

התכניתובשיתוףרכזיהמקצועהרישתייםשלרשתאנקורי

:   לסיום

חשובלנוליצורשיתוףפעולהעםמחלקתהחינוךשלהמועצההאזוריתגןרווהובכךליצורפלטפורמהדרכהיינתןמענה

.צועיומיומןלתלמידיםבמועצתגןרווהמק



 בכבודרב

משהגרדוס

צ"מנהלקמפוסאנקוריראשל

ומנהליזמותחינוכית
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 3נספח מספר 
. תור הזהב בספרד –" בחזרה לשורשים"תוכנית מסע לימודי 





 סיור לספרד היהודית לתלמידי תיכון ולצעירים מהתפוצות
.1492עדלגרושםבשנת,שנה-1500ספרדהייתהביתליהודיםלמעלהמ

.לתרבותהנוצריתמאידךואףניהלואיתןדיאלוגמתמשךשכללעליותומורדות,היהודיםבספרדנחשפולתרבותהאסלאםמחד

.תרבותיותוהפריההדדית-במהלךדיאלוגזהנוצרוהזדמנויותלהשפעותבין

.ממשיכיםלהיותנכסיצאןברזלשלתרבותעםישראלעדעצםהיוםהזה,שירתהקודשושירתהחול,הקבלה,הרציונליזם:ויההיהודיתמקורםבספרדפילוסופייםוספרותייםשלהחו,דתיים,אוצרותתרבותיים

.כיהודיםוכישראלים-וביחדנבדוקאתעכשוויותתכניםאלהבחיינו,בואולגלותאתאוצרותהתרבותבמקוםהיווצרותםהראשוניוהשורשי




ספרד-בחסות אגודת הידידות ישראל


תכני התכנית

 וצרותהומפגשיםעםההיסטוריהוהתרבותשליהודיספרדבמקוםהי.

 יחודייםשהתפתחובספרדיוודעותלזרמיםהפילוסופייםוהתרבותייםהיה.

 היכרותעםהמנהיגיםהבולטיםשליהודיספרד.

 רבותהמוסלמיתהיחשפותלאינטראקציהביןהתרבותהיהודיתלת.

 היחשפותלאינטראקציהביןהתרבותהיהודיתלתרבותהנוצרית.

 התמודדותעםסוגיותהעולותמגירושהיהודיםמספרד.

 מפגשיםשלתלמידיםמישראלומהתפוצותעםעמיתיםמספרדכדילבחוןקשריםבהווהובעתידעלרקעהעברהמשותף.

 םמפגשעםצעיריםיהודיםבספרדשלהיו.

מטרת התכנית
 אשרהצמיחתרבותיהודיתסובלנית,לחוותאתהסיפורשליהודיספרדכמנוףלחיבורלערכיםשלעולםיהודירוחניעשיר.

 להעמיקבמהויותוהתכניםשלהמושגבית.

 הקנייתרבדיםחדשיםבגיבושהזהותהיהודיתשלצעיריםבישראלובתפוצות.

קהל היעד
 ומעלה'החלמכיתותי,שלבתיהספרהעליסודייםבישראל(ב"י'-י)יונהתלמידיהחטיבההעל.

 .צעיריםמהתפוצותבגילאיםהמקבילים



מסלול הסיור לספרד היהודית
  Tel Aviv - Madrid - Toledoטולדו -מדריד   -תל אביב   1/ יום 

 .ולסקזומוריליו,גויה:הספרדיםםהקלאסיקניבדגשעליצירותמאתהציירים,נבקרבמוזיאוןלאומנותפרדו.הופלזהמיור'תחנתרכבתאטוצ,פלזהאספניה,מיבמדרידבפסאודהלהקסטליאנהאסיורפנור:אומנותוארכיטקטורהאירופאיתופתיחתאשנבל,למפגשראשוניעםספרדדרךבירתה,טיסהלמדריד

.כירושליםאשרהייתהבספרדהידועה,לאון-במחוזקסטיליה,המשךנסיעהלטולדו

.לינהבטולדו

 

 Toledo - Cordobaקורדובה -טולדו  2/ יום 
 .העמקהבמוטיביםהארכיטקטונייםשלבתיהכנסת.ובמוזיאוןהיהודיהספרדי,אלטרנזיטו-אבולעפיה-כנסתעלשםשמואלהלויבביתה,סנטהמריהלהבלנקה-בביתהכנסתאבןשושן,הבקתדראלנבקר.כיכרהשוק:נבקרבסוקודובר.נקייםתצפיתעלהעירונשווהביןהנופיםשלירושליםוטולדו.נתחילאתביקורינובטולדו

.החליפותאשרבזמנוהייתהבירת,במחוזאנדלוסיה,קורדובהמטולדונדריםל

.םויצירתובמתחםהרובעהיהודישלקורדובה"ונבצעפעילותאינטראקטיביתעלדמותושלהרמב,ובביתהכנסתם"בפסלהרמב,בכיכרטבריה,בכיכריהודההלוי,שלקורדובההקתדראל/נבקרבמסגד

.זמןחופשיבעירקורדובה

.לינהבקורדובה

 Cordoba - Caceresקסרס-קורדובה   3/ יום  

 .רופאומשורר,מדינאי,שאפייןאתתורהזהבבביתושלחיסדאיאבןשפרוט"סלוןהספרותי"נשחזרבמקוםאתה.הפזורההספרדיתאתרהמציגאתהסיפורשליהודיקורדובהואת,נתחילאתהבוקרבקאסהספרדבקורדובה

.מכןיציגואתהמשורריםהשוניםתוךכדיליווימוסיקלילאחר.דונשבןלברטועוד,שמואלהנגיד,אברהםאבןעזרא,משהאבןעזרא,יהודההלוי:התלמידיםיתחלקולקבוצותעבודהלצורךלימודשלמשורריתורהזהב

.ונשחזרבהאתהחייםשלימיהביניים,פלזהמיור-נבקרבקסרסבכיכרהמרכזית.אשרהוכרזהנכסלאנושות,העירשלימיהבינייםהשמורהביותרבאירופה,בחבלאקטרמדורה,קסרסנמשיךלעיר

.תביאינטראקטייחידה:עלחייהאנוסים

.לינהבקסרס

 

 Caceres - Bejar - Candelario - Hervasהרבאס -קנדלריו  -בחר  -קסרס  4/ יום 
 .מקורםמהעירהזאת,בהרובכר,רנו'שמותמשפחהכמובז.לביקורברובעובמוזיאוןהיהודיבחרמקסרסניסעלעיר

.להתנצראולעזובאתספרד:ומושלצוהגירושהמוזיאוןמציגאתסיפוריהודיספרדואתהדילמותשעמדובפניפרס
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".משחקהמפתחות"ובהמשךנתייחסלמוטיבהמפתחשמופיעכסמלשלהמוזיאוןונשחקאת,נלבןאתהנושאבמתחםהמוזיאוןבפעילותאינטראקטיבית

.לשפתנחלאמברוזאשרחלקניכרמתושביההיויהודיםלפניהגירושונקייםסיורמוסיקאליבכפרשלמוסיקהיהודיתספרדית,ונמשיךלעיירההרבאס,דיםנראהאתהבתיםהמיוחדיםשהיושייכיםליהו.שבראשההרקנדלריוסיורבעיירההציורית,בהמשך

.עיירהלשפתנחלאמברוזאשרחלקניכרמתושביההיויהודיםלפניהגירוש,בהרבאסריונראהאתהבתיםהמיוחדיםבעיירהאשרבהםהייתהנוכחותיהודיתובקנדל.ובעיירההרבאס,ארוחתצהרייםמשותפתוהמשךפעילותבקנדלריושבראשההר,אפשרותאחרתהיאקיוםמפגשעםצעיריםמקומיים

.וסיכוםהפעילות,בהשתתפותהתלמידיםמישראלומבחר,סיורמוסיקליבכפר

.לינהבהרבאס

Hervas-Segovia-Madridמדריד -סגוביה  -הרבאס  5/ יום 
 .שנהאחריעםאברהםסניורויצחקאברבנל500יושםנקייםראיוןנבקרבמרכזהדידקטיהיהוד.ארמונםשלפרדיננדואיזבלה-נבקרגםבאלקזר.ולטיילתהשלום,בכנסייתקורפוסקריסטיאשרהייתהבעברביתהכנסתהגדולשלסגוביה,נתחילאתהביקורבאקוודוקטשלסגוביהונמשיךלרובעהיהודי.במחוזקסטיליהלאוןסגוביהניסעל

.מדריד,המשךנסיעהחזרהלנקודתהפתיחהשלהטיול

.לינהבמדריד

                                                                  

 Madrid - Tel Avivא"ת -מדריד 6/ יום 
 זמןחופשיבמדרידואחריו.אפשרותשלביקורבקהילה.עםדגשעלהקהילההיהודיתבמדריד,וביןהקהילותלישראלבפרט,ודיםודיוןעלמורשתמשותפתועלהקשריםביןקהילותישראלבינןלביןעצמןמפגשעםצעיריםיה,לסיכוםהסיור

.נסיעהלשדההתעופהלטיסהחזרהלישראל

.מזגהאוירוהתנאיםבשטח,מניטיסותהביקורבאתריםעשוילהשתנותבהשפעתז סדר *

.ר פנחס ביבלניק"התכנית אושרה על ידי ההיסטוריון ד

. בהנהלת לאה נצר, התכנית היא בלעדית של מחלקת שורשים ושבילים בחברה הגיאוגרפית

 

  .מחיריסופקעלפידרישה

 
בנוסף לתכנית המוצעת ניתן להוסיף מודולות משלימות

 חילופינוער

 תרבויותשלושתה

 מוסיקהומחול

 השפההספרדית

 מנהיגות

 מחשבתישראל 



 :ישלהיכנסלקישורהבא2010לצפייהבמשובשלתלמידיםשהשתתפובסיורבמרץ

http://www.geotours.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/001.pdf
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 4נספח מספר 

לוח חכם רב מסך 



:נולהלןמספריתרונותייחודייםלמערכתשל

(.'פלזמהוכו,קיר,מסךבד,לוחכתהרגיל.)המערכתפועלתעלכלסוגשלמשטחהקרנה .1

.הלוחהיחידשמאפשרהתקנהקבועהאוניידתלפיבחירתהמשתמש .2

.גילשלהכתההיאמאפשרתעבודהעםלוחחכםאולוחרגיללפיבחירתהמורהרמכיווןשהמערכתמבוססתעלהלוחה .3

.אולםאואודיטוריום,מאפשרתצוגהעללוחגדולומתאיםלכתותגדולות.מטר3X3בלעדגודלבלתימוג .4

.יהרחקתומנורתהמקרן"מניעתסינוורהמורהע.א:היתרונות.מוטהפעלהארוך .5

(.מניעתהצללה),יגוףהמורה"מניעתהסתרתהלוחע.ב

.עלותתועלתמרביתביחסלחלופות.6

.לנומבוססתעלשימושבלוחהרגילהקייםבכתההמערכתש.7

המסךולאחרכיולקצרכללוחהרגילהופך/למחשבשממנומקריניםעלהלוחUSBפשוטמחבריםאתהמערכתבחיבור.8

כךהמורהיכוללעבודעלהלוחבאמצעותעטאלקטרוניכעכברמחשבאוכעטמחיקבהתאם.ללוחחכםאינטראקטיבי

.המערכתמכילהתכונותחכמותנוספותשיהפכוכלשיעוראופעילותלחויהמרתקתומעניינתביותרלתלמידים.לבחירתו

:תכונותייחודיותשלמערכתרבמסךאינטראקטיבי.9

.ואפילועלקיר,מסךפלזמה,מסךבד,לוח:המערכתפועלתעלכלסוגשלמשטחהקרנה .1

.אודיטוריום/ולכןמתאימהלעבודהגםבאולם,150''דגודלשלהמערכתפועלתעלמשטחהקרנהע .2

.שוםמתקןלאמוצמדללוחלצורךהפעלתהמערכת .3

.וכתיבהרציפהומדויקת,אינפראאדוםולכןזמןתגובהמהיר:עקרוןפעולה .4

.אפשרותלהתקנהקבועהאוניידתלפיבחירתהמשתמש .5

.איןצורךבתשתיותלהתקנה .6

.נהשלצוותטכניאיןצורךבהתק .7

(.החלפתחלקתקולבחלקחלופי.)תלותבשרותטכני/איןצורך .8

.תועלתמירביביחסלחלופות/יחסעלות .9

.וקישוריםלעלוןמידעולסרטוןהמחשה,במצגתאודותהמערכת"מצ

:קישורלעלוןמידעעםמפרטטכנישלהמערכת

 http://onfinity.com/down/other/CM2%20Max%20Catalogue_v30.rar

:קישורלסרטוןהמחשהוהדגמהשלהמערכת

http://onfinity.com/down/Reseller/CM2MaxVideolivedemo.rar 

:להלןמספריתרונותייחודייםלמערכתשלנו

(.'פלזמהוכו,קיר,מסךבד,לוחכתהרגיל.)הלוחהיחידהפועלעלכלסוגשלמשטחהקרנה .1

.רהתקנהקבועהאוניידתלפיבחירתהמשתמשהלוחהיחידשמאפש .2

.אולםאואודיטוריום,מתאיםגםלכיתהגדולה.'מ3X3הלוחהיחידהפועלעדגודל .3

.הלוחהיחידעםמוטהפעלהארוך .4

.תועלתמרביביחסלחלופות/יחסעלות .5
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פתרונות לחינוך 

.דבכיתהלידהלוחהתוכנהמאפשרתלךלשלוטבמחשבובכלהיישומיםשלוכשאתהעומ

מאפשר,מעלהאתהמוטיבציהוההקשבהשלהתלמידיםבאופןדרמטי"מסךרב"–מחקריםמראיםשהשימושבלוחהחכם

.לצרכיהכיתהבזמןאמת,משאבילימודקיימים,למוריםליצורבקלותולהתאיםבמהירות

.והצבעוניותוהדינמיותהרבהלוכדיםאתעיניהתלמידיםומרתקיםאות

נשמרתלקובץבמחשבוניתן(עםהשינוייםשנעשובכיתה)כלהפעילות,התלמידלאצריךלבזבזזמןמיותרלהעתקהמהלוח

.לשלוחבמייללכלהתלמידים

.אתםהמוריםיכוליםלשלבביןהחומרשהכנתםבביתוביןסיעורמוחותבכיתה

:בכתבידכםעלגביהמצגתשהכנתםאתםיכוליםלכתובבעטדיגיטלית

ותגובותשלהתלמידים,פתרונות,רעיונותאינטואיטיביים

!בכלמקוםעלהמסך

.ישלוחלבןעלגבימשטחההקרנה-איןצורךלעבורללוחהרגילבאמצעהמצגת

.יהעכברשלהמחשב"הכתיבהבעטהדיגיטליתהרבהיותרנוחהמכתיבהע



צעדקדימהלדורחדששללמידה

"מסךרב"-לוחחכם



–מ"תאומיםאדלמןבע.א.א

050–5630651גילעד:לקביעתהדגמהופרטיםנוספים

http://www.aatwins.com:לסרטוןהדגמהומידענוסף
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 14/2/2010: תאריך                 לכבוד                                                                        
ורית גן רוה המועצה האז

מנהל מחלקת החינוך  –לידי מר אורי נצר 
 

( לוח חכם נייד)ך אינטראקטיבי מס רב-ל( גן רוה. א.מ-למיוחדת )הצעת מחיר 

 
, ם רבאורי שלו

 
  .(לוח חכם נייד)ך אינטראקטיבי מס אנו מתכבדים להגיש את הצעתנו למערכת רב, בהמשך לפגישתנו

מיוחד מחיר תאורהפריטמחיר רגיל 
גן רוה . א.מ-ל

ך אינטראקטיבי  מערכת רבמס 5,900
מוט סימון ועט , תוכנה, המערכת כוללת מקרן אינפרא אדום

אלקטרוני המשמשים כעכבר מחשב או כעט לכתיבה לפי 
.  בחירת המרצה

 ח"ש 3,500      

כלול  IQ BOARD SOFTWARE   תוכנת לוח חכם מיוחדת 800
ח "ש 350( מטר15ל כבל באורך כול)ערכת להתקנה קבועה בתקרה  600

 
. מערכות 4ההצעה מבוססת על הזמנה מינימלית של 

 
 :להלן מספר תכונות ייחודיות של המערכת שלנו

(.  'פלזמה וכו, קיר, מסך בד, לוח כתה רגיל. )עובד על כל סוג של משטח הקרנה. 1
. הלוח היחיד שמאפשר התקנה קבועה או ניידת לפי בחירת המשתמש. 2
. אולם או אודיטוריום, מתאים לכתה גדולה. 150''דל בלתי מוגבל עד גו. 3
 : היתרונות. מוט הפעלה ארוך. 4

. י הרחקתו מנורת המקרן"מניעת סנוור המורה ע. א                   
(.   מניעת הצללה), י גוף המורה"מניעת הסתרת הלוח ע. ב                 

.  ל או לוח חכם לפי בחירת המורהאפשרות לעבודה עם לוח כתה רגי. 5
.  עלות תועלת מרבית ביחס לחלופות. 6
 

  :תנאים כלליים
 .מ"המחירים אינם כוללים מע .1
. ואחריות לשלוש שנים, הדרכה תפעולית למורים, אספקהמחירים כוללים . 2
. יום מקבלת הזמנתכם 14מיידי עד גמר המלאי או תוך : מועד אספקה . 3
.    יום מהאספקה 30+ שוטף  :תנאי תשלום. 4
. יום 14:תוקף ההצעה. 5


 ,בכבוד רב    
 050-5630651: טלפון סלולרי

ן גילעד אדלמ                                                                                        
 

ל "מנכ                                                                                            
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 5נספח 

לוח מודעות אלקטרוני 

 

 מוסדות חינוך ולוח המודעות 
  

םלהשקיעהמנהליםצריכי.מבקריםוהורים,מורים,מוסדותחינוךתמידצריכיםלתקשרעםקהלמאודגדולשלתלמידים

בפיתרוןשייראהתוצאותמיידיותגםלמשתמשיםבווגםלקהלשהואפונהאליוובנוסףלכךמאפשרהטמעהפשוטהוקלה

 לסגלוהתלמידיםשמתחלפיםבקצבגבוה

מישרצהלפרסםהודעה,עדהיוםהתקשורתעםקהלהיעדבעזרתלוחותהמודעותנעשתהבאופןפרטניעלידיגופיםשונים

אגודות,צוותהמורים,ביןאםזוההנהלה,אואחרתהיהצריךלהתחרותעלתשומתהלבעםשארהגופיםשמפרסמיםכזו

 .סטודנטיםאומפרסמיםחיצוניים

ותמידעלועלגדותיהםבשטףאדיר,שבגללמספרםהרבכברחולקולקטגוריות,וכךנוספולהםעלהקירותלוחותמודעות

  .מכווןולרובגםלאעדכנילא ,שלמידעלאמנוהל

הוא,אחרישהקוראמצליחלברוראתהמודעותשרלוונטיותאליו.ניסיוןלקרואלוחמודעותכזהנגמרלרובבתסכולוייאוש

 .מגלהשהןהיורלוונטיותבשבועשעבר

לדיוודפיםשלאלדברעלהכמויותהאדירותש ,ומבחינתההנהלההרישלוחהמודעותדורשמזכירהבמשרהמלאה

  .שמבוזבזותעללוחותהמודעות

  ?אזמהלוחהמודעותהדיגיטלימציעלנוכדילהתגברעלהבעיותהללו 

 ?מהםהצרכיםשלנומלוחמודעות

להשאירבידינואתהאפשרותלהציגהודעותדחופותבלישיופרעועל,אנחנורוציםשליטהמלאהעלמהשמוצג,דברראשון

 .ובנוסףלמנועאורחיםלאקרואיםשרוציםלהסתנןללוחהמודעותשלנו,ותידיהודעותאחר

היא,אםפגתוקפהשלהמודעה,וכךלהשאיראתמהשמוצגתמידרלוונטי,אנחנורוציםלתזמןאתהמודעות,לאחרמכן

 .יורדתאוטומטיתולאמפריעהלנויותר

,וכךנוכללהשאיראתהשליטהבידייםשלנו,יאלצולעבורדרכנוגופיםשוניםשמעונייניםלפרסםעללוחהמודעותשלנו

 .ואףלגבותכסףממפרסמיםחיצונייםשמעונייניםלקדםאתשירותיהם

,הסגלנחשףלמודעותבמקומותשוניםמהתלמידים,אנחנורוציםלפרסםמודעותשונותבמיקומיםשונים,בנוסףלכך

 .השליטהעלמיקוםהמודעותשיוצגוחשובמאודלרלוונטיותשלהמודעות.והמבקריםצריכיםהכוונהברחביהקמפוס

איןצורךלהטרידשלושהאנשימפתחשוניםבשביללעדכןאתלוח,כלהשליטהצריכהלהיותממיקוםאחדוממחשבאחד

האפשרותלשלוטחשובה,למרותזאת.וצורךמינימוםמאמציםוזמן,העדכוןצריךלהיותאינטואיטיביופשוט,המודעות

 .מרחוקעללוחהמודעותכךשתמידנוכללעדכןאתהמסכיםגםאםאיןכחאדםבנמצא

 ?מההיתרונותשאנחנומקבליםמלוחמודעותדיגיטלישכזה

 .הרבההוצאותשעדהיוםנראואלמנטאריותייעלמולבלישוב.שעותעבודהוהוצאותדפוסלמיניהם,חיסכוןאדירבכוחאדם

 .'שגרושכח'השליטהנעשיתמראשבשיטת ,יםתמידעדכנייםוכמעטללאמגעידאדםהמסכ

מושכיםאתהעיןואתתשומתהלבשלהצופים,אלאמבוססיוידיאוותנועה,התכניםשמוצגיםאינםסטטייםיותר

שכבר,אודאתקהלהיעדכשהמסכיםרלוונטייםהםיעניינומ.הפוטנציאלייםבצורהשאףשלטמודפסלאיכוללהתחרותבה

המודעותמסווגותעלפיהמיקוםשבוהואנמצאועלפיהזמן,לאצריךלהתאמץבשביללסנןאתהמודעותהרלוונטיותעבורו

 .וכךהענייןבמסכיםגוברוהעברתהמסרהופכתלקלהופשוטה,שבוהואצופהבמודעות

חותמפורטיםשעלפיהם"בסוףהחודשאפשרליצורדו,םמסוימיםניתןלפרסםעלחלקמהמסךאובזמני,מקורהכנסהנוסף

 .ניתןלחייבאתהמפרסמים

וחלוקהשלהמסכיםלקבוצותמקלעלהאיפה,חלוקתהמודעותלערוציםשוניםמאפשרתשליטהקלהעלמהיוצגומתי

 .ךיוהא

 .שמלומשאביםגםהשליטהעלכיבויוהדלקתהמסכיםנעשיתבאופןממוחשבלחלוטיןוחוסכתח

אופציה.החלממערךפשוטשלמסךאחדעדלרשתמסכיםענפה,המערכתמאודמודולאריתומאפשרתהתאמהלכלתקציב

 .שימושיתהיאהתקנההדרגתיתשלהמערךלמעןניהולפיננסינכוןיותר

 


