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כ"אשבטתשע"ב

2112פברואר11

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

 2211-ל1ישיבתועדתחינוךמס'פרוטוקולהנדון:

מנהלתביה"סאזוריגןרוה,-אהובהפוקסמנהלמחלקתחינוך,-אורינצרראשהמועצה,-מוניאלימלךנוכחים:

שייקהבילו-ליאורהברש -מנהלתביה"סבטב"ע, יו"רועדתהחינוך, יעקובי גלעד–אורי יו"רהנהגתאורים,

,אמירחן.יוסידוד,בכר

 

רכזתנוער.-מנהלמחלקתתרבות,נוערוספורט,קאריןגזלה-מיכאלגוטליב:ונעדר



 על סדר היום:

 אושרפהאחד.–יו"ר ועדת החינוך שייקה בילו-2111-ל3חינוךמספרהעדתואישורפרוטוקול .1

 :אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי-ביה"סיסודי .2

 תלמידים.313השנהלומדיםבביה"ס-עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבביה"ס 

 נענולשביעותרצונם,יוםההוריםעברבהצלחה,לשיבוץבקשותשלהוריםרובפתיחתהשנההייתהמופתית,

הסיועהמתקבלאיןספקכיהרבהמאדהוריםפרגנוהשנהבעיקרמהתקדמותהתלמידיםבמתמטיקהואנגלית.

שעברנובשנהשעברהלהקבצותהרחבנוכיווןנגליתעוזרמאד.במקצועהא)שעותהוראהנוספות(מהמועצה

המ הוראה את התמטיקה הוראת ואת אנגלית, המדעים, במקצוע גם ו' –בשכבת לקבוצותנעשתה חלוקה

 שפה.ההחלוקההיאבלימודיבשכבתה',קטנות

 "הפקתגליונותציונים,ניהולפדגוגי,כלהציונים,הערכות"נט-ממב"סהצוותעברלעבודהשנהעםתוכנת,

 ארציבנושאשימושבתוכנהזו.פיילוטהכלהפךלממוחשב.ישלצייןשביתספרנוהואחלקמ

 לפברוארבהקשר11-יתקייםבהאירועורישכבתז'ומורותהשכבה,בשילובהליוםירוקכותיערהתחילהה

 טקסוהפעלותרלוונטיותיתקייםתלמידים,להדרכתתבוצעשוקאיכרים,יתקייםחגהנטיעות,ט"ובשבטל

 2112לפברואר3-בחלוקתתעודותתתקיים. 

 אכילהנכונה,מזון"פרויקטאורחחייםבריא"החלבכיתותהלימודוימשךלפעילותעםההוריםכוללצעידה,

 .בריא

  נהלים לעודכנו הקשור בכל ריענון ובוצע נושא חירום, במצבי למקלטיהתנהגות םירידה אדמה, רעידות

 תרגולותכנדרש.םמבצעיוכניםלמצביחירוםושילדיביה"סיהיומלהעתכדואגיםוכדומה.אנחנו

  המועצה,ידע-תעש"פרויקט ע"י וממומן החינוך ועדת ע"י אושר אשר ונ", רבה בהצלחה מענהוהחל תן

בשכבותפנינציגיתעשיינים.ה'ו'מבצעיםאתפרויקט"הממציאהצעיר"שבסיומויוצגב.בשכבותלמצוינות

 קית.יתוכניתחישובאתז'ח'מבצעים
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 המבקריםיסודוכיתותחט"ב,התרבותישראלבכיתותלימודיתחוםבנושאמטעםמשרדהחינוךהיהביקור

נגישמועמדותלפר כי משרדהחינוךבנושאלימודיתרבותסהתרשמומאדמהנעשהבנושאבביה"סוהציעו

 ישראל.

 רמתהכתיבהגבוההמאד,העיתוןמכובדורציני.-שכבתח'היוצאע"ימכווןהעיתוןה 

 כפרהנוערברנרוהנהלתתיכוןמקיףעםצוותיםמקצועייםנערכופגישות-הכנותלמעבריםלתיכוןהתחלנוב

 עיינות,נקבעומועדימבחניהמיון.

 נרכשושלושהמקרניםחדשיםבעזרתמימוןמלאשלהמועצה,יותקנו-2112רכשציודוטכנולוגיהלקראת

 ביוםשניהבא,בשכבתה'ושכבתג'ובבנייןהחט"ב.

 ?הריישכסףבקופתההנהגההמוסדיתשנותרמשניםקודמות?2112מהקורהעםרכשלשנת-שייקה בילו

הוצגהבפניההנהגההמוסדית,לאחראישורהיוקצהסכוםהמימוןאשר2112לשנתתוכניתהרכש–אהובה פוקס 

ניידים מחשבים כמקרנים, הוראה תומכות התצוגה מערכות שדרוג להמשך ישמשלנו המועצה תמיכת עם יחד

לוחותחכמיםועוד.

 םמתנהגיםכנדרש.ישבעיותכמובכלשנה,אנחנומטפליםמשמעתיתבכלהתלמידיםשאינ–הסעותתלמידים

בעיהעםתלמידיעיינותתושבהמועצה,הנושאהועברלטיפולנועםמנהלהכפרוהםטופלויתהילאחרונהה

 משמעתית.

ישלטפלבכלמישאינומתנהגכנדרשובמידיולאפשרלשארהלומדיםבעיינותלהשתמשבהסעות.-יוסי דוד 

קריםשלהתנהגותחריגהבהסעות,כלומרלעדכןאתמנהלסבורשישלעדכןאתכלהגורמיםבמ-שייקה בילו

מחלקתחינוךואתהוריהתלמידבמידיבכתבובע"פ.אסורשמידעעלתלמידמתפרעבהסעותיישארחסויעדאשר

חסוחלילהיתרחשאסון.

בולאעמדהבתנאיהחוזה"מסיעיכרמית"חברתעדכוןחשוב:עודבנושאהסעותתלמידיםיש-מוני אלימלך

חליפואותםוכעתהםנותנישרותיהסעותלמועצהבנוסףי"מוניסיטון"מסיעיהוחלטכיהייתהקשורהמולנוולכן

היאשלאוטובוסיםהצהוביםשלנו. עםאפסבכלהקשורלהתנהגותתלמידיםבהסעותהמדיניותשלי ישלפעול

 ולמצותאיתםאתהדין.במידיםולכןאיןלוותר,ישלאתראתהמתפרעיםחייהןמסכנותישהתנהגויותש,סובלנות

המתפרעים.-אורי יעקובי  ענישת עם יחד ההורים מול להיות צריכות תלמידיםהסנקציות הורי לחייב צריך

מתפרעיםלהסיעאותםלביתהספרוכךילמדהלקח.

די:ממשיכהלעדכןבנושאתמונתמצבביתספריסו-אהובה פוקס 

  החינוך פרס החינוך–ועדת כמו נושאים לפי עבודה קבוצות הוקמו הפרס, ועדת ביקור לקראת נערכים

ממועצת התלמידים עם עבודה נעשית כערך. מצוינות ותיקים, תושבים אימוץ הערכי, החינוך החברתי,

בנושא תלמידים מליאת תתקיים הביקור. במהלך שיציגו התלמידים אחרון ועד נושאהתלמידים כל בכלל .

לו מחוצה והן הספר בבית הן הצוותים עבודת לכל מוסך ערך הוסיף הפרס ועדת ביקור לקראת ההכנות

 בשיתוףכלהגופיםהעוסקיםבחינוךבמועצה.
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 אנחנופועליםבביה"סבמסגרתזהירותבדרכים,נעשויומייםשלפעילותעםחברתהדרכה-זהירותבדרכים

שעברהתאונתדרכיםבנושאבטיחות הרצאהממי שמעו שכבתז' בנושא, חידון ערכו ו' כיתותה' בדרכים,

קשהוהשתקמה.אנחנומקימיםמתחםבקומההשנייהובפטיובנושאזהירותבדרכים,התנהגותבכביש,חגירת

יםבביתחגורותוהתנהגותבהסעותתלמידים.חברתההדרכההופכתאתהתלמידלשגרירבנושאבטיחותבדרכ

 ובקהילה.

חגורים.ישוביםוולהצגהלברנרומצאתיכיכלהתלמידיםהיואעליתיאתמולעלההסעותשיצ-מוני אלימלך

 טרםסומנובסימניםמוסכמיםלצורךקיוםמשחקים,רחבות,קשתותאשרמגרשיהמשחקיםישנהבקשהלגבי

 מולנקודותההמתנהשלהאוטובוסים.,כמוכןנבחנהבעברהצבתספסליםלאורךהמדרכהוכדומה

כמוהצבתהספסליםבמדרכהשלפניתחנותראיהנושאכסגורהסימוןיבוצעבהקדםהאפשרי-מוני אלימלך

.האיסוף

 

 מנהלת בית הספר:ליאורה ברש –ביה"ס"בטב"ע" .3

  בביה"ס הנעשה על שוטפים -עדכונים בביה"ס לומדים 01השנה רשויות מתשע המגיעים מזינות,ילדים

 והועדגןיבנה.ותק-מפתח

 ומ ההוראה מצוות נשים חמש כי להודיע שמחה האני סייעות כרגע שתהיהבהריון, ככל מבורכת התופעה

המבורך,אבלאנינערכתואניבטוחהכיימצאפתרוןהולםלמצבליצורבעיהביציאתןלחופשתלידההעלול

 רגועהוהאקליםהלימודיחיובי,פעילוכלהזמןישפעילויות.השנההרבהיותרהאווירהבביה"ס.הזה

 ישלנוצוותלעומקומהשנה,ההיבטהמנהלתיטופלשהצבנולעצמנומהיעדים50%-עמדנובשנהשעברהב

 הנהלה, חטיהקמנו -בותלימודשתי וחטיבה אינטגרחטיבהצעירה בוגרתתוך יומיתמתמשכתציה ביןיום

החטיבות.כרגעמועסקתיועצתע"חהעמותהוללאתקן,רכזתמדעית,רכזתמתמטיקהשכולןחברותבצוות

 מתקיימותישיבותהנהלה.הניהול.

 חוברותלימוד.החומרכולל11טיפלנובנושאהפדגוגי,בנינושתירמותשלחוברותלימודהכוללמאגרשל

השני"כמוהפרויקט"נתיבהאור"שלחברתחשמלבואנחנומשולבים.כמוכןשמנודגשעלתוכניות"במעגל

צורפותונגרות,בנוסףהכנסנו:תוכניותכישוריחייםעלפיהנחיותחוזרמנכ"ל.הקמנושתימגמותעמלניות

התלמידיםמפתחיםכל-עמלנותבמיומנויותמחשבהמאפשרותלתלמידיםלרכושמיומנויותטכניותולמדניות

 מיומנויותבאמצעותהמגמות.

 לימודמיומנויותמחשבושימושבעריכהדיגיטליתבנושאהוצגהמצגת חייםתוךכדי בנושאשילובכישורי

פנאי, עיתוני עריכתכותרותעיתוניםאקטואליים, תעודתזהותלדמויותמהמקרא, התלמידיםיצרו המקרא.

 ם,הכנסתקרדיטים.עיתונותכלכלית,הכנתפוסטרי

 התלמידים-בסיסייםבהםמתמקדים"צרכנותנבונה"כישוריחייםאורחחייםבריאובמתמטיקהעובדיםעל

 מתכנניםפעילויותרכישה,התנהלותבסופר,ניהולכספי,רכישתמצרכים,עבודהעםמתכוניםלפיהנדרש.
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  עושיםחשיבהמאדרציניתבנושאהכנהנכונהלקראתישלנובעיותהתנהגותכמובכלביתספרוכעתאנו

ועדתשיבוץשלהשנההבאה.הרבהמאדמהילדיםשהתקבלוהשנהפורחיםבביה"סוהוריהםשבעירצוןמאד

עותרצוןמצדהתלמידיםוהישגיהםוהןמצדשביעותהרצוןשלהוריהםהטועניםלאפעםישבמהדברניכרהן

 .להםאתהילדכיביה"סבטב"עפשוטהציל

 השנהאנחנומתמקדיםבנושאהקשבהכךשצוותביה"סהקיםמודלהקשבהמיוחדבולכלההוריםישמקום

צוותביה"ס ביה"סנערךלהקשבהשלכלחברי הםיכוליםלספרמהשמתאיםלהםעלהילדיםשלהם. בו

 שתף.וריםהרוציםלספרול,הדברעלהכלקחמשניםעברוומצורךנפשישלחלקמההלהוריםבכלנושא

 חסריםלנודבריםנרחבת,הצטיידותכאחדפיתוחמנהלתיופדגוגיהמשךשיפורוהיעדיםלשנההבאהכוללים,

חיים. לכישורי חדראימון בסיסייםבנושאמדעיםגאוגרפיה, דרמה, קלינאיתשימושנרחבבנמשיךבפסיכו

ה ונבצעהמשךפעילויותהתקשורת, באומנות רמתהרלוונטיות.ריפוי הישגיםלימודיםלפי גםמיפוייםשל

 תלמידים.31-כ,תשע"גהואהצפילשנההבאה

 עלעבודתוקוגן,מנהלהתעבורהבמועצה,לבוריסהספרובשמיבשםצוותביתתודהמיוחדתאנירוצהלמסור

 .מוךבכלבקשהשלנות,ההקשבהלצרכינוובכללהיכולתלעזורולהמסורה

 דעתילעניות עבודהקשהוממושכתהמלווהבקשייםרבים, אחרי בביה"סבטב"ע, הצלחנו להגיעלמצבבו,

 יצליחולחזורלקהילה.אצלנוחלקמהתלמידיםשבחטיבההבוגרת

לקראתביה"סבטב"ע?מצומתביתעובדהמדרכהפרויקטהקמתמיעושהאת-אורי נצר

שלהמשךאתהעלויותוהצרכיםגםנבחןבהמשךהמועצההאזוריתגןרוהמבצעתאתהפרויקט.-מוני אלימלך

.לטב"עביה"סכלכבישהגישהעדהכניסהלישופץמאדכייתכןוהפרויקט

אניממליץמאדלהשתמשכמהשיותרבחצרהלימודיתהקיימתבעיינות.-אורי נצר

החוזקותשלהתלמידים.כליתכיכאןעוליםאנחנומשתמשיםבחצרהלימוד-ברשליאורה



 :אורי נצר מנהל מחלקת החינוך-מערכתהחינוךגןרוה .1

 הצטרפותולוועדתבחירתוכיו"רההנהגההמוסדיתשלביה"סיסודיגןרוהומברךאתאורייעקוביעל

 .כנציגההנהגהבועדההחינוך

 ,בהסעות המועצה תושבי עיינות תלמידי התנהגות כפרבנושא מנהל לנועם התלמידים שמות הועברו

 .והנושאטופלבמידיהנוערכדישיקבלוטיפולמשמעתיבעיינות

  ההזדמנות את לנצל רוצה ואני לומר תודה ראשית, לב מקרב רבה ובהמשךלראשהמועצה אלימלך, מוני

רגענמצאיםבשיאשלמשרדהחינוך.כהחינוךהארציפרסועדתהמשתתפיםבהיערכותלקראתביקורלשאר

ומוצלחיםמאדביןכלצוותיהעבודהמכלגופיהחינוךנהדריםחדשים,שיתופיפעולהנוצרוריכוזהמאמץ,

 .שלהמועצה

 עםהתמחותבנושארכישהושימוששנהלפנינפתח,3-1-0,גילאימיוחדהחינוךהגן-מיוחדהחינוךהנושא

מתדפקיםעלדלתנוהוריםרביםכדילשלבזהומידייוםבהצלחהרבה.אנחנומוביליםבאזורבתחוםבשפה
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יחדעםמרכזתעסוקהאשרהצופיםתהנוערתנועילדיאנירוצהלצייןלשבחאתפעילותאתילדיהםבמועצה.

 .וקוצריםהצלחהרבהאזורילמבוגריםבעלילקויותמשתפיםפעולהמידישבוע

 לפכעת נאנחנו י נערכיםלעמידהבחוקהחדששלחוקחינוךמועדי אנחנו וגנים, הרשמתילדיםלכיתותא'

 .3תעבורהמועצהלחינוךחובהחינםמגיללקראתתשע"ג,במידהויוצאותקנותבנושא3מגילחינםחובה

 עצה,במסגרתהפרויקט,שאושרע"יועדתהחינוךומומןע"יהמוטסט"-"אלףאתפרויקטבגניהחובההתחלנו

פרופ'ברחייםמאוניברסיטתת"אהפרויקטהואפרימחקרושל–לכיתהא'שלהילדמוכנותנבחנתונבדקתה

ומלווההןע"יהפרופסורוהןע"יפסיכולוגהמועצה,ד"ריבלוןיעקב.ההשתתפותבפרויקטמחייבתהסכמת

מ למעלה של ישהסכמה לעכשיו ונכון הילדיםמ50%-מ-הורים החינוכיהורי מהצוות רצון יששביעות .

 בהמשךיתבצעגםבגילאיםמוקדמיםיותר.ומהשפ"חהמלווהאתהפרויקט.בגניםמתוצאותהאבחון



טועניםכיאיןלהםמקוםלהיותבו?נציגיהצופים-יוסי דוד

כעת-מוני אלימלך שלמסתמן פיזיסוג ,פתרון כרגע, השכבההבוגרתשלבמתחםהמועצהזמני יתכנסו אליו

ואנימקווהשבהקדםנצליחלמצואפתרוןקבוע.הצופים,לכשיסתייע

אםקייםקשרשכזה?מההקשרביןתנועותהנוערהצופיםותנועתהמושביםרציתילדעת–יוסי דוד

שלהצופיםנרחבתותפעילבכליישוביהמועצהישעלהשאלה,רצוישכולםידעוכיאנישמחמאד-מוני אלימלך

למרות החלטתמליאתהמועצההאזורית. עלפי שמחההחלטה, שבסה"ככעתפעיליםבמועצהליידעאתכםאני

ילדים יותר בתנועתהצופיםמאשרבעבר, נעזרווהן תנועה כל פתיחתהשנהשל בטקסי בתנועתהמושבים. הן

.במידהוחסרמשהו,הצופיםעזרולבניהמושביםולהיפךהןבציודוהןפיזיתבאמצעיםובכוחותשלשתיהתנועות

לאחתהתנועות, אשליםהחסרגםציודואמצעיםאחריםכמו בתנועתהנוערשלתנועתהמושביםאנימבטיחכי

מסודרת דרישה שאקבל לאחר ש. הוא המרכזי בתנועהרעיון הפעילים הילדים שכמות במסגרתוהעיקר נוער ת

אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם ותגדלללאקשרבאיזותנועההםמשולבים.משנהלשנהמועצהתעלהה

מתגייסים תוכם מ 71.3%מבוגרי התיכון של המועצה מתגייסים לצה"ל,  011%לכך שעל פי נתוני צה"ל 

שלחינוךרוההחלמהןגמועצההאזוריתבקהילתהכיהחינוךלכךהסופיאישורה איןספקשזהוליחידות קרביות. 

מהפעוטונים,הגנים,היסודי,התיכוןותנועותהנוערהמתמשךדרךהחינוךלציונות,מצוינותוערכים,בביתההורים

.הביאואותנולמצבמעוררגאווהזה

יחד-שייקה בילו עבודתנו כי ולקוות ובהווה בעבר במועצה החינוך העושיםבמלאכת לכל להודות רוצה אני

תמשיךלהובילאתהמועצהלהישגיםחינוכייםנוספים.אנירוצהלצייןאתעבודתוהיוצאתמןהכללומסירותוללא

.עלידינולצורךניהולהפקתביקורועדתהפרסשגויסלאותשלמרתומרשרייבר

יישרכוח!!!

בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה


