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11פברואר 2112
לכבוד 
חבריועדתחינוך 

שלוםרב ,
הנדון:פרוטוקולישיבתועדתחינוךמס'1ל-2112
נוכחים :מוניאלימלך -ראשהמועצה,אורינצר-מנהלמחלקתחינוך,אהובהפוקס-מנהלתביה"סאזוריגןרוה,
ליאורה ברש -מנהלת ביה"ס בטב"ע ,שייקה בילו-יו"ר ועדת החינוך ,אורי יעקובי– יו"ר הנהגת אורים ,גלעד
בכר,יוסידוד,אמירחן. 
נעדרו:מיכאלגוטליב-מנהלמחלקתתרבות,נוערוספורט,קאריןגזלה-רכזתנוער .

על סדר היום:
 .1אישורפרוטוקולועדתהחינוךמספר3ל-2111-שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך–אושרפהאחד.
 .2ביה"סיסודי-אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי:


עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבביה"ס-השנהלומדיםבביה"ס313תלמידים.



פתיחתהשנההייתהמופתית,רובבקשותשלהוריםלשיבוץנענולשביעותרצונם,יוםההוריםעברבהצלחה,
הרבהמאדהוריםפרגנוהשנהבעיקרמהתקדמותהתלמידיםבמתמטיקהואנגלית.איןספקכיהסיועהמתקבל
מהמועצה(שעותהוראהנוספות)במקצועהאנגליתעוזרמאד.כיוון שעברנובשנהשעברהלהקבצותהרחבנו
את הוראה המתמטיקה ואת הוראת האנגלית ,גם במקצוע המדעים ,בשכבת ו' – נעשתה חלוקה לקבוצות
קטנות,בשכבתה'החלוקההיאבלימודיהשפה.



הצוותעברלעבודהשנהעםתוכנת"ממב"ס-נט" ניהולפדגוגי,כלהציונים,הערכות,הפקתגליונותציונים,
הכלהפךלממוחשב.ישלצייןשביתספרנוהואחלקמפיילוטארציבנושאשימושבתוכנהזו.



התחילההיערכות ליוםירוקבשילובהורישכבתז'ומורותהשכבה,האירועיתקייםב - 11לפברוארבהקשר
לט"ובשבטחגהנטיעות,יתקייםשוקאיכרים,תבוצעהדרכתלתלמידים,יתקייםטקסוהפעלותרלוונטיות



חלוקתתעודותתתקייםב-3לפברואר.2112



"פרויקטאורחחייםבריא"החלבכיתותהלימודוימשךלפעילותעםההוריםכוללצעידה,אכילהנכונה,מזון
בריא.



עודכנו נהלים ובוצע ריענון בכל הקשור לנושא התנהגות במצבי חירום ,ירידה למקלטים ,רעידות אדמה
וכדומה.אנחנודואגיםכלהעתשילדיביה"סיהיומוכניםלמצביחירוםומבצעיםתרגולותכנדרש.



פרויקט "תעש-ידע" ,אשר אושר ע"י ועדת החינוך וממומן ע"י המועצה ,החל בהצלחה רבה ונותן מענה
למצוינות.בשכבותה'ו'מבצעיםאתפרויקט"הממציאהצעיר"שבסיומויוצגבפנינציגיתעשיינים.בשכבות
ז'ח'מבצעיםאתתוכניתחישוביקית.
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היהביקורמטעםמשרדהחינוךבנושאלימודיתחוםתרבותישראלבכיתותהיסודוכיתותחט"ב,המבקרים
התרשמומאדמהנעשהבנושאבביה"סוהציעוכינגישמועמדותלפרס משרדהחינוךבנושאלימודיתרבות
ישראל.



העיתוןהמכווןהיוצאע"ישכבתח'-רמתהכתיבהגבוההמאד,העיתוןמכובדורציני.



התחלנובהכנותלמעבריםלתיכון-נערכופגישותצוותיםמקצועייםעםהנהלתתיכוןמקיףברנרוכפרהנוער
עיינות,נקבעומועדימבחניהמיון.



רכשציודוטכנולוגיהלקראת 2112 -נרכשושלושהמקרניםחדשיםבעזרתמימוןמלאשלהמועצה,יותקנו
ביוםשניהבא,בשכבתה'ושכבתג'ובבנייןהחט"ב.

שייקה בילו-מהקורהעםרכשלשנת? 2112הריישכסףבקופתההנהגההמוסדיתשנותרמשניםקודמות?
אהובה פוקס –תוכניתהרכשלשנת2112הוצגהבפניההנהגההמוסדית,לאחראישורהיוקצהסכוםהמימוןאשר
יחד עם תמיכת המועצה ישמש לנו להמשך שדרוג מערכות התצוגה תומכות הוראה כמקרנים ,מחשבים ניידים
לוחותחכמיםועוד .


הסעותתלמידים–ישבעיותכמובכלשנה,אנחנומטפליםמשמעתיתבכלהתלמידיםשאינםמתנהגיםכנדרש.
לאחרונההייתה  בעיהעםתלמידיעיינותתושבהמועצה,הנושאהועברלטיפולנועםמנהלהכפרוהםטופלו
משמעתית.

יוסי דוד -ישלטפלבכלמישאינומתנהגכנדרשובמידיולאפשרלשארהלומדיםבעיינותלהשתמשבהסעות .
שייקה בילו  -סבורשישלעדכןאתכלהגורמיםבמקריםשלהתנהגותחריגהבהסעות,כלומרלעדכןאתמנהל
מחלקתחינוךואתהוריהתלמידבמידיבכתבובע"פ.אסורשמידעעלתלמידמתפרעבהסעותיישארחסויעדאשר
חסוחלילהיתרחשאסון .
מוני אלימלך  -בנושאהסעותתלמידיםישעודעדכוןחשוב:חברת"מסיעיכרמית" לאעמדהבתנאיהחוזהבו
הייתהקשורהמולנוולכןהוחלטכי"מסיעימוניסיטון"יחליפואותםוכעתהםנותנישרותיהסעותלמועצהבנוסף
לאוטובוסים הצהובים שלנו .בכל הקשור להתנהגות תלמידים בהסעות המדיניות שלי היא שיש לפעול עם אפס
סובלנות,ישהתנהגויותשהןמסכנותחייםולכןאיןלוותר,ישלאתראתהמתפרעיםבמידיולמצותאיתםאתהדין.
אורי יעקובי  -הסנקציות צריכות להיות מול ההורים יחד עם ענישת המתפרעים .צריך לחייב הורי תלמידים
מתפרעיםלהסיעאותםלביתהספרוכךילמדהלקח .
אהובה פוקס -ממשיכהלעדכןבנושאתמונתמצבביתספריסודי :


ועדת פרס החינוך – נערכים לקראת ביקור ועדת הפרס ,הוקמו קבוצות עבודה לפי נושאים כמו החינוך
החברתי ,החינוך הערכי ,אימוץ תושבים ותיקים ,מצוינות כערך .נעשית עבודה עם התלמידים ממועצת
התלמידים ועד אחרון התלמידים שיציגו במהלך הביקור .תתקיים מליאת תלמידים בנושא .בכלל כל נושא
ההכנות לקראת ביקור ועדת הפרס הוסיף ערך מוסך לכל עבודת הצוותים הן בבית הספר והן מחוצה לו
בשיתוףכלהגופיםהעוסקיםבחינוךבמועצה.
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זהירותבדרכים-אנחנופועליםבביה"סבמסגרתזהירותבדרכים,נעשויומייםשלפעילותעםחברתהדרכה
בנושאבטיחות בדרכים,כיתותה'ו'ערכוחידוןבנושא,שכבתז'שמעוהרצאהממישעברהתאונת דרכים
קשהוהשתקמה.אנחנומקימיםמתחםבקומההשנייהובפטיובנושאזהירותבדרכים,התנהגותבכביש,חגירת
חגורותוהתנהגותבהסעותתלמידים.חברתההדרכההופכתאתהתלמידלשגרירבנושאבטיחותבדרכיםבבית
ובקהילה.
מוני אלימלך-עליתיאתמולעלההסעותשיצאולהצגהלברנרומצאתיכיכלהתלמידיםהיוישוביםוחגורים .



ישנהבקשהלגבימגרשיהמשחקיםאשר טרםסומנובסימניםמוסכמיםלצורךקיוםמשחקים,רחבות,קשתות
וכדומה,כמוכןנבחנהבעברהצבתספסליםלאורךהמדרכהמולנקודותההמתנהשלהאוטובוסים.
מוני אלימלך-ראיהנושאכסגורהסימוןיבוצעבהקדםהאפשריכמוהצבתהספסליםבמדרכהשלפניתחנות
האיסוף .

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


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



אני שמחה להודיע כי חמש נשים מצוות ההוראה ומהסייעות כרגע בהריון ,התופעה מבורכת ככל שתהיה
עלולה ליצורבעיהביציאתןלחופשתלידה,אבלאנינערכתואניבטוחהכיימצאפתרוןהולםלמצבהמבורך
הזה.האווירהבביה"סהשנההרבהיותררגועהוהאקליםהלימודיחיובי,פעילוכלהזמןישפעילויות.



עמדנובשנהשעברהב - 50%מהיעדים שהצבנולעצמנו,ההיבטהמנהלתיטופללעומקומהשנהישלנוצוות
הנהלה ,הקמנו שתי חטיבות לימוד  -חטיבה צעירה וחטיבה בוגרת תוך אינטגרציה יום יומית מתמשכת בין
החטיבות.כרגעמועסקתיועצתע"חהעמותהוללאתקן,רכזתמדעית,רכזתמתמטיקהשכולןחברותבצוות
הניהול.מתקיימותישיבותהנהלה.



טיפלנובנושאהפדגוגי,בנינושתירמותשלחוברותלימודהכוללמאגרשל 11חוברותלימוד.החומרכולל
תוכניות"במעגל השני"כמוהפרויקט"נתיבהאור"שלחברתחשמלבואנחנומשולבים.כמוכןשמנודגשעל
תוכניותכישוריחייםעלפיהנחיותחוזרמנכ"ל.הקמנושתימגמותעמלניות :צורפותונגרות,בנוסףהכנסנו
עמלנותבמיומנויותמחשבהמאפשרותלתלמידיםלרכושמיומנויותטכניותולמדניות-כל התלמידיםמפתחים
מיומנויותבאמצעותהמגמות.



הוצגהמצגת בנושא שילובכישוריחייםתוךכדילימודמיומנויותמחשבושימוש בעריכהדיגיטליתבנושא
המקרא .התלמידים יצרו תעודת זהות לדמויות מהמקרא ,עריכת כותרות עיתונים אקטואליים ,עיתוני פנאי,
עיתונותכלכלית,הכנתפוסטרים,הכנסתקרדיטים.



במתמטיקהעובדיםעלאורחחייםבריאוכישוריחייםבסיסייםבהםמתמקדים"צרכנותנבונה" -התלמידים
מתכנניםפעילויותרכישה,התנהלותבסופר,ניהולכספי,רכישתמצרכים,עבודהעםמתכוניםלפיהנדרש.
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ישלנובעיותהתנהגותכמובכלביתספרוכעתאנועושיםחשיבהמאדרציניתבנושאהכנהנכונהלקראת
ועדתשיבוץשלהשנההבאה.הרבהמאדמהילדיםשהתקבלוהשנהפורחיםבביה"סוהוריהםשבעירצוןמאד
הדברניכרהןמשביעותרצוןמצדהתלמידיםוהישגיהםוהןמצדשביעותהרצוןשלהוריהםהטועניםלאפעם
כיביה"סבטב"עפשוטהציללהםאתהילד.



השנהאנחנומתמקדיםבנושאהקשבהכךשצוותביה"סהקיםמודלהקשבהמיוחדבולכלההוריםישמקום
בו הםיכוליםלספרמהשמתאיםלהםעלהילדיםשלהם .ביה"סנערךלהקשבהשלכלחברי צוותביה"ס
להוריםבכלנושא,הדברעלהכלקחמשניםעברוומצורךנפשישלחלקמההוריםהרוציםלספרולשתף.



היעדיםלשנההבאהכולליםהמשךשיפורופיתוחמנהלתיופדגוגיכאחד,הצטיידותנרחבת,חסריםלנודברים
בסיסייםבנושא מדעים גאוגרפיה ,חדר אימון לכישוריחיים .נמשיךבפסיכו דרמה ,שימוש נרחב בקלינאית
התקשורת ,המשך פעילויות הריפוי באומנות ונבצע גם מיפויים של הישגים לימודים לפי רמת הרלוונטיות.
הצפילשנההבאה,תשע"גהואכ-31תלמידים.



תודהמיוחדתאנירוצהלמסורבשםצוותביתהספרובשמילבוריסקוגן,מנהלהתעבורהבמועצה,עלעבודתו
המסורה,ההקשבהלצרכינוובכללהיכולתלעזורולתמוךבכלבקשהשלנו.



לעניות דעתי,הצלחנו בביה"סבטב"ע,אחריעבודהקשהוממושכת המלווהבקשייםרבים,להגיעלמצבבו
חלקמהתלמידיםשבחטיבההבוגרתאצלנויצליחולחזורלקהילה.

אורי נצר-מיעושהאתפרויקטהקמתהמדרכהמצומתביתעובדלקראתביה"סבטב"ע? 
מוני אלימלך  -המועצההאזוריתגןרוהמבצעתאתהפרויקט.בהמשךנבחןגםאתהעלויותוהצרכיםשלהמשך
הפרויקטויתכןמאדכיישופץכלכבישהגישהעדהכניסהלביה"סלטב"ע .
אורי נצר-אניממליץמאדלהשתמשכמהשיותרבחצרהלימודיתהקיימתבעיינות .
ליאורהברש-אנחנומשתמשיםבחצרהלימודיתכיכאןעוליםכלהחוזקותשלהתלמידים .

 .1מערכתהחינוךגןרוה-אורי נצר מנהל מחלקת החינוך:


מברךאתאורייעקוביעל בחירתוכיו"רההנהגההמוסדיתשלביה"סיסודיגןרוהוהצטרפותולוועדת
החינוךכנציגההנהגהבועדה.



בנושא התנהגות תלמידי עיינות תושבי המועצה בהסעות ,הועברו שמות התלמידים לנועם מנהל כפר
הנוערכדישיקבלוטיפולמשמעתיבעיינותוהנושאטופלבמידי.



אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה רבה מקרב לב ראשית ,לראש המועצה מוני אלימלך ,ובהמשך
לשארהמשתתפיםבהיערכותלקראתביקורועדתפרס החינוךהארצישלמשרדהחינוך.כרגענמצאיםבשיא
ריכוזהמאמץ,נוצרושיתופיפעולהחדשים,נהדריםומוצלחיםמאדביןכלצוותיהעבודהמכלגופיהחינוך
שלהמועצה.



נושאהחינוךהמיוחד  -גןהחינוךהמיוחד,גילאי ,3-1-0נפתחלפנישנהעםהתמחותבנושארכישהושימוש
בשפהבהצלחהרבה.אנחנומוביליםבאזורבתחוםזהומידייוםמתדפקיםעלדלתנוהוריםרביםכדילשלב
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אתילדיהםבמועצה.אנירוצהלצייןלשבחאתפעילותילדיתנועתהנוערהצופיםאשריחדעםמרכזתעסוקה
אזורילמבוגריםבעלילקויותמשתפיםפעולהמידישבועוקוצריםהצלחהרבה.


כעת אנחנו לפני מועדי הרשמת ילדים לכיתות א' וגנים ,אנחנו נערכים לעמידה בחוק החדש של חוק חינוך
חובהחינםמגיל,3במידהויוצאותקנותבנושאלקראתתשע"גתעבורהמועצהלחינוךחובהחינםמגיל.3



התחלנובגניהחובהאתפרויקט"אלף-טסט",שאושרע"יועדתהחינוךומומןע"יהמועצה,במסגרתהפרויקט
נבחנתונבדקתהמוכנותשלהילדלכיתהא'–הפרויקטהואפרימחקרושלפרופ'ברחייםמאוניברסיטתת"א
ומלווההןע"יהפרופסורוהןע"יפסיכולוגהמועצה,ד"ריבלוןיעקב.ההשתתפותבפרויקטמחייבתהסכמת
הורים ונכון לעכשיו יש הסכמה של למעלה מ -מ 50%-מהורי הילדים .יש שביעות רצון מהצוות החינוכי
בגניםמתוצאותהאבחוןומהשפ"חהמלווהאתהפרויקט.בהמשךיתבצעגםבגילאיםמוקדמיםיותר.


יוסי דוד-נציגיהצופיםטועניםכיאיןלהםמקוםלהיותבו? 
מוני אלימלך  -מסתמן כעת סוג של פתרון פיזי ,זמני כרגע ,במתחם המועצה אליו יתכנסו השכבה הבוגרת של
הצופים,לכשיסתייעואנימקווהשבהקדםנצליחלמצואפתרוןקבוע. 
יוסי דוד–רציתילדעתמההקשרביןתנועותהנוערהצופיםותנועתהמושביםאםקייםקשרשכזה? 
מוני אלימלך-אנישמחמאדעלהשאלה,רצוישכולםידעוכיישבכליישוביהמועצהפעילותנרחבתשלהצופים
עלפיהחלטתמליאתהמועצההאזורית.למרותההחלטה,אנישמחליידעאתכםשבסה"ככעתפעיליםבמועצה
יותר ילדים מאשר בעבר ,הן בתנועת הצופים והן בתנועת המושבים .בטקסי פתיחת השנה של כל תנועה נעזרו
באמצעיםובכוחותשלשתיהתנועות הצופיםעזרולבניהמושביםולהיפךהןבציודוהןפיזית.במידהוחסרמשהו,
לאחתהתנועות ,כמוציודואמצעיםאחריםגםבתנועתהנוערשלתנועתהמושביםאנימבטיחכיאשליםהחסר
לאחר שאקבל דרישה מסודרת .הרעיון המרכזי הוא שהעיקר שכמות הילדים הפעילים בתנועות נוער במסגרת
המועצהתעלהמשנהלשנהותגדלללאקשרבאיזותנועה הםמשולבים .אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם
לכך שעל פי נתוני צה"ל  011%מבוגרי התיכון של המועצה מתגייסים לצה"ל 71.3% ,מתוכם מתגייסים
ליחידות קרביות .איןספקשזהו האישורהסופילכךכיהחינוךבקהילתהמועצההאזוריתגןרוההחלמהחינוךשל
ההוריםבביתלציונות,מצוינותוערכים,דרךהחינוךהמתמשךמהפעוטונים,הגנים,היסודי,התיכוןותנועותהנוער
הביאואותנולמצבמעוררגאווהזה .
שייקה בילו  - אני רוצה להודות לכל העושים במלאכת החינוך במועצה בעבר ובהווה ולקוות כי עבודתנו יחד
תמשיךלהובילאתהמועצהלהישגיםחינוכייםנוספים.אנירוצהלצייןאתעבודתוהיוצאתמןהכללומסירותוללא
לאותשלמרתומרשרייברשגויסעלידינולצורךניהולהפקתביקורועדתהפרס .
יישרכוח!!! 
בכבודרב, 
שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה 
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