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כ"ותמוזתשע"ד

4112יולי42

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

 2411-ל2ישיבתועדתחינוךמס'לפרוטוקולהנדון:

אלימלך נוכחים: שייקהבילו-מוני שמוליק-ראשהמועצה, גלעדבכר, וגה, עדי דויד, יוסי יו"רועדתחינוך,

אהובהפוקס-מימון ליאורהברש-מנהלמחלקתחינוך, רוה, גן נילי-מנהלתביה"סיסודי מנהלתביה"סבטב"ע,

 גןרוה,יפעתנחום.ביה"ססגניתמנהלת-ביידא

אורייעקובי.,רויטלבודניצקי  נעדר:

  

 על סדר היום:

 .שייקה בילו–3אושרפרוטוקולישיבתועדתחינוךמספר .1

 

מסרדיווחכיבשבטרכזשבטהצופים –שרון בן עזרא  -במסגרת תנועת הצופים דיווח על פעולות נוער  .2

כ 351-כיום חניכים חמישיתוזה שנה פעילותאחרי כ,של בוגרת01-מתוכם שכבה המשמשיםחברי

הנוער בקיץכפעיליםומדריכיםאתבני ועדתמתקייםמחנהקיץביערחרוביתתשע"ד. מזמיןאתכלחברי

החינוךלקפוץלביקור להיוםיוצאיםלמחנה. 451נכון הכוונההשנהלשתףגםחניכים481עד םתלמידי,

.ביה"סבטב"עמ

נמצאיםחניכים41-כהקיץהצופיםפעיליםבכליוםשישיבביה"סבטב"עכמדריכים.תנועתחניכי,להזכירכם

יצאולמשלחתלחו"ל.3לשנתשירות,8נוציאבנוסףבקורסמדריכים,

והרחבתתחומיהפעילותבהםפעיליםגידולמדהיםבמספריהחניכים,השבטפעילותלמרותהצלחתשרוןמדווחכי

הצופי חניכי המועצהומתנדבים של ם וההורים שכבותיו.כמעט כל על השבט בפעילויות חלק לוקחים אינם

נהתחרותשלההוריםמימעורביותר.ישיישוביםאחריםבהםישפעילותענפהכמואצלנוולעיתיםאףפחותב

ינוואניאצלשכננראהכיההוריםמעורביםרקבביקורתואינםלוקחיםחלקבהתנדבותכפישקייםבמועצהשלנו

מצרעלכך.

לצעריהיסודישלנורוחביוהואקייםגםבביתהספרשלמעורבותהוריםהואאניחושבתשהנושא–אהובה פוקס

הרב ללוותטיוליםבכלעתובשניםהאחרונותישנסיגהחדהבהתנדבותההורים. שניםבהםהוריםהתנדבו היו

 לארקבפעילויותלבנותתוכניתלהרחיבאתמעורבותההוריםצריךלכךבנוסףבכלהקשורבפעילויותביה"ס.

אלאבכלמהלךהפעילותשלילדיהםמהגנים,דרךביתהספרוהמשךלתנועתהנוער.במקבילישלתתנפחולחדד

.הכוונהבעיקרבנושאשמירהעלסדרבהםהםמקיימיםפעילויותהציבורייםואתאחריותהחניכיםלכלהמתקנים

.לאפעםאנחנומוצאיםבשעותהבוקרהמוקדמותשרידיםשלמזוןשיתוףפעולהואחריותאישיתתוךכדיקיוןוני

.שהוזמןונאכלע"יהחניכיםבמסגרתהפעילותשלהםאחרהצהרים
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בשניםהאחרונותירדההפעילותשלהילדיםובניהנוערבתנועתהנוערשלתנועתהמושבים,היו–מוני אלימלך

לעבורלתנועתהצופיםומאזישרקהמועצהע"ימליאתילדים.הוחלט01-עצהבשניםהאחרונותכפעיליםבמו

המעבר פריחהושגשוגשלהתנועהוכיוםלאמתקיימתפעילותשלתנועתהנוערשלתנועתהמושביםבמועצה.

לצופיםהוכיחאתעצמו.

 שכחתםלצייןכיבקיבוץפלמחיםמתקיימתפעילותענפהשלחניכיםשלתנועתהנוערהשומרהצעיר.-עדי וגה 

שישהוריםשמעדיפיםלשלוחעםמספרלאמבוטלשלהורים,אנייכוללהגידלךמהכרותאישית-גלעד בכר

הילדלפעילותואינםרוציםאתלשלוחיודעיםכי.הםבסגנוןשלשגרושכחאתילדיהםלתנועהכמולביתהספר

.,חבל,אבלזוזכותםלקחתחלקלהתנדבולהיותמעורביםבאופןפעיל



 אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי:-סיכוםשנהוהערכותלתשע"ה-"גןרוה"ביה"סיסודי .3

 אהובהמציגהאתרשימתמצבת–מצבתכ"אומספריתלמידים,כיתות–הלקראתתשע"ביה"סהערכות

 סה"כ תשע"ה. לקראת 051התלמידים ועוד 42תלמידים של הבעיה בגלל מיוחד. חינוך חוסרילדי

בתלמידאחדב כברכעתשכבתו' בהתאם. לפצללשלושכיתותאםנערכנו כדי השכבהחולקו תלמידי

בעברית. גם כי יתכן ומתמטיקה אנגלית במדעים, קבוצות לשלוש ביסוסהדגש על יהיה הבאה בשנה

 למידתחקרוחשיבהמסדר.

אם,זאתכדילאלהשאיראתשכבתו'בתשע"הבשלושכיתותכדיישלעשותככלשניתןמסבירכי–גלעד בכר

לפגועבהישגיהתלמידיםובמרקםהחברתיהיציבשלהם.

 "לתשע שנה"ל לקראת ללוחות–הצרכים אינטרנטית תוכנה ונייחים, ניידים מחשבים רכש יבוצע

המודעות.אנחנוזקוקיםליועצתנוספתבביתהספרכימספרהתלמידיםהזקוקיםלייעוץעלהעםהשנים

 מממנת המועצה התלמידים. לכלל מענה לתת מספיקה אינה אחת ויועצת השנה מתגברתגם מורה

 לוב+סיוע,אחראיתמחשוב.לאנגלית,אחראיתתחום,מורתשי

  ההורים בעיהעםאחוזי ישלנו ניתהשאלתכספיםשלהמוכניםשביתהספריכנסלתוכנמוכיםביותר

משרדהחינוך,בשלכךאנחנומבצעיםתוכניתהשאלתספריםמקומיתבמימוןההוריםוהמועצה.לידיעת

פריםתבוצעבאופןארציללאהצורךכלציבורההורים,לפיחוזרמנכ"ל,החלמהשנההבאההשאלתהס

 בקבלתאישורהוריםובעלותידועהמראש.

 לקראתהשנההבאה.בהכנתועתבביתהספרכמטפליםתחזוקהעוזריצוותצורייחדעם 

 "טרםמסרוכי–ניליביידאויפעתנחום–+תוכניתפדגוגיתהצעתהצטיידות–התוכנית תקשוב תשע

.במסגרתהתוכניתאנחנומחויביםשלמשרדהחינוךהתקשובלכניסתנולתוכניתהסופיאישורהתקבלה

-ל01%.ביןשימושבמשימותמתוקשבותיושםדגשמיוחדעלמיומנותשלהמאההעשריםואחת,ללמד

מוקדמתלמידהמתוקשבתבהוראה.כברכיוםישהערכותבפועלבתהליכיפותשתממורותביה"סי81%

וריםלקראתהשילובבתוכנית.עדאמצעיולינדעמהמצבנווהאםאושרההשתתפותנושלכללצוותהמ

 כלאתריהתוכן ונוכללהשתמשבהםבכלאתרלימודייהיופתוחיםלכללהמוריםהלימודייםבתוכנית.

הלימודבביה"ס וחיבורמהירלאינטרנטבכלחללי מקרן שלכלמורהיהיהמחשבנייד, התוכניתכיוון .



 מועצה אזורית גן רוה
 ועדת חינוך

 3 

טכנאיתמיכהטכניתמתמשכתשלרכישתמחשביםניידים,והיאכוללתביןהשאר:והיאתלתשנתיתשלנ

 תוכן אתרי פעםבשבוע, בתוכניתיושםדגשלימודי מכיתותה'החלעלגלישהבטוחהמיוחדפתוחים.

 ד'.יתכןכינשקוללהתחילכברבשכבתו

הםמיועדיםלהיותמובילינושאמנהיגיםמכוונים.הנמצאיםבקייטנתמביתהספרתלמידים14כרגעיש

 ימשיכוללמודשעהבשבועיחדעםיפעתלקידוםנושאהתקשוב.תשע"הבמהלךהתקשובביןהתלמידיםו

להוד–אהובה פוקס  רוצה מודה כן כמו שבתון. לשנת יוצאת היא כי והתמיכהיע הדלת פתיחת על

 רוה, בגן עונגלעבודעםאוכלוסייהכזאתטובה.התמיכהשלשקיבלתיבכלשנותהעבודהשלי היהלי

לגלעדבכר,לשייקהבילומיוחדתמוניהייתהמעברלכלהמצופהוקיבלתימענהעלכלבקשהשלי.תודה

יעקובי ולאורי אותאשר נוליוו העת, כל מיוחדת תודה בטבע" ביה"ס מנהלת העבודהליאורה על

 .עלשיתוףהפעולההפורהועלהיוזמותהמשותפותמחלקתהחינוךוכמובןלשמוליקמנהלהמשותפת

עשייהחינוכיתאדירה,הבאתהתלמידיםלהישגיםמכובדיםנותשלבעלכלהממודהלאהובה-שייקה בילו 

שרותמעולהביותר,ראותוצאותהמיצ"בובנייתצוותחינוכימעולהבביה"ס.איןספקכינתתלקהילתגןרוה

.בהצלחהבהמשךהדרךעולהבכלשנותעבודתךבמועצהותפקודמ

 מצטרףלברכותומאחלבהצלחהבהמשךדרכךהמקצועיתוהאישית. –מוני אלימלך 

 

 לאורה ברש מנהלת ביה"ס: -בטב"עביה"ס .4

 כיתותמלאות.0מבחינתכיתות–מספריתלמידים,כיתותמצבתכ"א–הערכותביה"סלקראתתשע"ה

,שיאשלכל08-בסה"ככ13-12ישלנוגלישהמעברלמהשתוכנןומספרהתלמידיםבכלכיתהיהיה

.בשנההבאהיהוולנוארבעכיתותבוגרותשכישוריהחייםהםהחלקהעיקריהשניםמיוםהקמתביה"ס

"שלמשרדהחינוךשהשנהנכנסיםלתוכניתבתוכניתהלימודיםשלהם.אנחנונכנסיםלתוכנית"מעברים

 מגיל בהצלחה10תלמידים להשתלב שיוכל כדי שלו התפקוד תחומי בכל ממופים יהיו והם ומעלה

הם בהם מהתחומים אחד לכל הכשרה סדנאות להכין ממשיכים ומגורים. לתעסוקה לעבודה בהכוונה

הספר. בית כותלי בתוך תתקיים שההכשרה כדי לעבוד יוצאים ביטויכישורי לידי באים בשיח שפה

 בכתיבתמכתביםאישייםלוועדותההשמה.

פור -שייקה בילו שנה על לליאורה ביה"סיהימודה את הקפיצו אשר וארגוניים חינוכיים הישגים שנת ,

בכלתלמידועדבנייתצוותהוראה לטיפולהאישי חייםוהן להוראתכישורי בטב"עמדרגהבכלהקשורהן

מדהיםהעושהימיםכלילותלמעןתלמידיביה"ס.המשיכוכךונשמחלקחתחלקבכלפעילותמשותפתבעתיד.



 מדווח: שמוליק מימון מנהל מחלקת חינוך –פרויקטים במועצה  .5

 441מתוךילדים181פתחנושתיקייטנות,באחת–תוכניתפדגוגיתונתוניהרשמה-+קייטנותביה"סקיץ

תלמידים135לומדיםכיתותא'ב'שניפתחהשנהלראשונהוהכוללתלמידייץ,ן.בביה"סקגילאיהגילדי

 ילדיהשכבותא'וב'.181מתוך
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מבקשלקבלסקירהמחודשתעלהפרויקטאשרנבחןבעברחינוכי לספרדמסע ושבילים שורשים  -שייקה בילו 

ובמיוחד התיכון בחינתישימותהיציאהלמסעעבורתלמידי הבחינההפעםתכלולהצגתהפרויקט, המועצה. ע"י

בחינהמחדששל הפרויקטואפשרותהשתתפותבעלותמטהםהמועצההאזוריתעלויותלפעיליםבתנועתהנוער.

ותורמיםנוספים.

והשתתפובתוכניתעדהיוםכמהמאות4112אופקיםמנהלתאתהתוכניתמשנתהנסיעותחברתנציגת–נצר הלא

עם היוםהייתי ביתהתפוצות.המפמ"רתלמידיםבמסעותלספרד. במוזאון שעבדתי זוכרתמאז להיסטוריהואני

מטרותהסיורהןלראותאליות.בשניםהאחרונותישרנסנסלשירתהקודשושירתהחולע"יזמריםולהקותישר

 במשך ספרד יהדות סיפור את ולחוות אנשים נופים, היום, של ספרד את בספרד1511ולהכיר יש ספרד.

להכירמקרובאתהמנהיגותהיהודיתבספרדשהיואזאנשיסלם.יביןשלושהדתותיהדות,נצרותואהאינטראקצי

אשכולות,רופאים,פילוסופים,רבנים,כלכלנים,בלשנים.להתמודדעםהמשמעותשלגירושספרד.להיפגשעם

 צעיריםספרדיים,ויהודיםצעיריםבספרד.

.והכלבשבעהימיםסגוביהמדריד,טולדו,קורדובה,סביליה,קסרס,הרבס,בחר,קדלריו,-מסלולהטיול

.כלהמקומותבהםאנחנומבקרים,יהדותספרדתולדותמומחיםלתחוםמיטבהע"יומסלולנבחרמקומותהביקורב

עםמלאבתאוםהמפגשיםעםבנינוערספריםופגישהעםאנשיםהשומריםעלמקומותעםזיקהליהדותספרדהם

ארגרשתהרובעיםהיהודיםשלספרד" זהו ספרדי". קהילותיהודיותלפני41הכוללון עריםוישוביםבהםהיו

ישתורםבעילוםמבקשתלהזכירכיכיוםלויותכוללערבישירהוקבלתשבת.בכלאתרישסדנאותופעיהגירוש.

.לאחרהתרומה₪2001-שזההיוםכיורו1111יורולכלתלמידשיוצא,העלותהכלליתהיא111שםשתורם

,בביתהתפוצותייחודיםהכנהמפגשיבתימלוןברמהגבוהה,,אוטובוסתייריםמפואר,כלכלהמלאהכוללהמחיר

 לפרוטוקול זה. יםעל המסע מצורפ , תאור המסלול וחוברת הסברמצגת.טיסותהלוךושוב,הדרכהבעברית

-יוסי דוד הנושא את לפרסם כיצד לחשוב מציע התלמידים ולכל המושבים בכל ובקהילה הכילבדוק זה למי

מתאים.

-בילושייקה  ממליץ מאד הפרויקט את להציג הצופיםללנסות חניכי למדריכים בעיקר הנוער, כפר ותלמידי

עיינות.

מברךעלהרעיון,מבקשכיהפרויקטיוצגבפנימליאתהמועצה,יבדקוהעלויותוהקריטריוניםשל–מוני אלימלך

מישמיועדלהשתתףבמשלחת.

 

מסמך יעדים ומטרות לשנת הלימודים תשע"ה מצורף לפרוטוקול זה כמצע לדיון לקראת  -שייקה בילו  .6

 חלופות.,אתםמתבקשיםלעייןבוולהציעהערות,הארותאוהישיבה הבאה



בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה


