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מהלך הדיון:
 .1אישור פרוטוקול ועדת חינוך מספר  2ל – 2009 -אושר.
 .2תכנית אב לחינוך גן רוה – נמסר דיווח של מר איתן פלדי מחברת תובנות.
יוסי דוד – מה יקרה בפועל? האם נקבל בסוף התהליך סוג הבוגר הרצוי ,מוסד רצוי מיקום רצוי?
איתן פלדי – בסוף התהליך לקראת סוף שנת  2009נקבל גם בוגר וגם המלצות גבי תיכון ,זה לאחר הישיבות עם קבוצות
העבודה ,קיום סדנת תושבים ולאחר ניתוח כל הממצאים ולאחר סיכום ההמלצות את החלפות הרצויות ביותר למועצה
האזורית גן רוה.
יוסי דוד – אני מציע להעביר את כל המידע לחברי הועדות לפני סוף השנה וכמובן להעביר את כל המידע וההמלצות לכל
חברי מליאת המועצה.
שייקה בילו – אנחנו נקיים ישיבת ועדת חינוך לפני פתיחת השנה בה יוצגו הממצאים וזה לפני קיום המפגש עם ההורים
באודיטוריום .את ממצאי העבודה נעביר לכל חברי המליאה ,לכל חברי ועדת חינוך ,לכל חברי הנהגה המוסדית וכמובן נחליט
איך נפיץ המידע באתר המועצה.
אלון גרנות – מציע כי איתן פלדי יציג את תוכנית העבודה ואת הממצאים גם לחברי המליאה.
שייקה בילו – מקבל את ההצעה ,אתאם זאת לקראת ישיבת המליאה הבאה.
 .3הצעה להקמת פורטל חינוכי מועצתי באינטרנט – הוצגה תפיסת מט"ח לנושא ע"י עדה חן ודפנה רביב.
נערך דיון מקיף בנושא שילוב התקשוב במהלך הלימודים בבית הספר היסודי ,נשאלו שאלות על מחקרים שנעשו בתחום
התקשוב והשימוש במחשבים ,כיצד הם תורמים ומהו הערך המוסף לשימוש במחשבים לצורך תהליכי הוראה למידה.
 .4תכנית פעולה של העמותה "חינוך לחיים" בביה"ס – הוצגה תכנית הפעולה של עמותת "חינוך לחיים" ע"י עופר
אל-יגור מנהל העמותה.
ביה"ס היסודי – אהובה פוקס
סיכום שנה"ל תשס"ט – כרבע מצוות המורים מתחלף השנה ,היועצת איה קוק עזבה אותנו השנה .חלק מהמורים יצאו
לשבתון ,חלק אחר עזבו את מערכת החינוך וחלק עזבו לבתי ספר אחרים.
יוסי דוד – מדוע עזבו?
אהובה פוקס – כל אחד וסיבותיו עימו .עדיין מחפשים מורים ומראיינים מפסח ,חסרים עדיין מספר מורים ,במקביל נקבעו
יעדי בית הספר לשנה הבאה ,היעדים נגזרים ממדיניות השר והמנכ"ל החדשים.
היעדים החדשים לשנת תש"ע יהיו קידום הישגים ,חינוך ערכי עם אקלים מיטבי ורענון המבנה הארגוני בבית הספר.
בסוף השנה נערכו מיפויים ועל פי המיפויים נבנו התוכניות לגבי השנה הבאה .לאחר התערבותו של ראש המועצה אושרה
לבית הספר הכניסה לפרויקט "אופק חדש" כבר בתש"ע .הפרויקט כבר התחיל בתהליך של הטמעה בבית הספר .נערכים
לשימוש מיטבי בשעות הפרטניות הנגזרות מהפרויקט .ברוב השעורים לא תהיה כיתה מלאה אף פעם .בכל שעור יצאו מספר
ילדים לתגבור ,ללמידה בקבוצות קטנות.
אלון גרנות – יש מורות שחוו את אופק חדש מבתי ספר אחרים?
אהובה פוקס – כן ,יש מורות המלמדות בבתי ספר שבהם עובד אופק חדש ובמקביל מלמדות גם אצלנו.
מסיבת סיום שכבת ח' – דיווח ,לקחים ומסקנות – השנה פעם ראשונה סיום שכבת ח' נחגג באירוע כקהילתי ,היה בלבול רב,
היו ישיבות לא נעימות ואמירות שלא מקובלות עלי כמנהלת בית הספר .אני רוצה להודות למיכאל גוטליב ולכל עובדי
המועצה על התרומה המקצועית הרבה שלהם להצלחת אירוע הסיום של שכבת ח'.
אלון גרנות – אני מוצא לנכון כי עלי להתנצל על כך שלא עדכנתי את כל מי שצריך בנושא הזמנת עליזה.
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מספרי תלמידים בכיתות – סיכום סופי לשנה"ל תש"ע – מספר התלמידים הצפוי  635תלמידים על פי הרישום היום79 – .
לכיתה א' בשכבות ב' ה' ו-ז' מספר תלמידים סביר .אנו מבקשים לייעד את הבניין החדש לכיתות הבוגרות )שכבות ז' ח'(.
בבית הספר נערכים שיפוצים לקראת שנת הלימודים תש"ע .ראש המועצה נאתר לבקשתי והחליף את כל שטיחי קיר
השחוקים בקרמיקה כמו כן נענה לבקשתי להתקנת וילונות דקורטיביים בכל הכיתות ועל כך תודתי הרבה.
מחלקת חינוך – אורי נצר:
סיכום שנה"ל תשס"ט והערכות וצרכים לקראת תש"ע – מה שקרה באינטראקציה שבין ההורים לבין הנהלת בית הספר היה
לא תקין .באירוע הסיום שכבת ח' תשס"ט ,נערכה פרידה לא מתוכננת ,לא מתואמת ולא במקום ולא בזמן .אסור שדבר כזה
יקרה במחוזותינו .הקמת המבנה החדש תאפשר לנו מרחבי למידה רבים ,מגוונים ואיכותיים יותר" ,אופק חדש" מתחיל
בתש"ע ויש לצפות לעליה בבעיות שעולות מהשיחות אותם עורכים צוות המורים עם התלמידים .יש לנו מפקחת חדשה ואני
מקווה כי כולם ישתפו פעולה ויקבלו את מה שהם צריכים לקבל .בית הספר שלנו הוא בית ספר טוב מאד ,לי יש ניסיון רב
בנושא חינוך יסודי ותיכון מהכרות עם מערכות שכנות ,מגיע לו ,לבית הספר שלנו ,הרבה יותר ממה שחושבים עליו .נפתח
פתח לפיצול כיתות .יש מצב בו הורים דורשים היום מורה ספציפית לכיתה של ילדיהם וזה לא תקין ולא מקובל.
פתיחת גנים ,רישום לביה"ס יסודי ותיכון  -הצגת תמונת מצב לקראת תש"ע – אנו נתקלים שוב עם בעיות רישום ילדים
לגנים ,עד היום מספר הנרשמים אינו תואם את מספר הילדים שאנו עתידים לקלוט .הפעילות בגנים מסתימת בצורה טובה
ביותר למעט בגן אחד )מעון( שבו הייתה בעיה בעבודת הצוות ובסופו של דבר הגננת סיימה עבודתה .בשאר הגנים הייתה
עבודה טובה ,מקצועית וחינוכית כולל שיתוף פעולה עם ההורים .בנושא התיכון היו מספר בעיות עם ילדים שטופלו בועדות
השמה .ביה"ס ברנר נמצא במצב של ירידה בכמות תלמידים ולכן הוא רוצה לדעת מה צופן העתיד .השנה השתתפה המועצה
בעלויות התפעול של כיתת הספורט וכיתת המצטיינים .נבדקת אפשרות בימים אלה לפתיחת ביה"ס לחינוך מיוחד בתחום
המועצה ,הוא יפעל בשילוב עם כפר הנוער עיינות ובית הספר היסודי שלנו .זהו פרויקט חיובי וייחודי מבחינת הקהילה.
משטח אימונים לפעילות "הישרדות שדאות וכושר קרבי לקראת גיוס" – דיווח התקדמות  -אורי נצר  +נירית לוי – נדחה
לישיבה הבאה.
אלון גרנות – אין תיק אירוע לטקס סיום שזה דבר שחייב להיות בבית הספר.
יוסי דוד – זה לא חדש ,כל שנה אני שומע על החיכוכים בין ההורים לבית הספר ,צריך שיהיה תיק אירוע.
אלון גרנות – בכל אירוע בו מעורבים ההורים צריך שיהיה תיק אירוע .צריך להדק את הקשרים בין בית הספר ,הורים ,ואנשי
המועצה .כל זאת כדי לא לפגוע בילדים .צריך שיהיה צוות היגוי שיוביל את האירוע .המורות עשו ככל יכולתן לטובת הצלחת
האירוע.
מיכאל גוטליב – מניסיוני הרב בתחום הפקת אירועים ידוע כי ככל שיש יותר גורמים באירועים כך האירוע הוא בעייתי .צוות
הכנת מסיבה של כיתה ח' צריך שיהיה מורכב ממחנכת ,מנהלת בית ספר או סגנית ונציג הורים ,נציג המועצה ולא יותר.
יואב שחר – נראה כי בית הספר במגמת ירידה ,מורים עוזבים וחבל .יש לנו מועצה אזורית טובה מאד ואני מבקש כי ועדת
החינוך תיקח לתשומת ליבה את ההרגשה שיש לחזק את המורים והצוות של בית הספר .הועד המוסדי חרג מגבולות הגזרה
שלו ואסור שכך יקרה .אסור לוועד להיכנס לתחום החינוכי ,הפדגוגי ובכלל לכל מה שקשור למתרחש בבית הספר מבחינה
לימודית ,אין לנו מה להתערב .אם יש טעויות ,נטען אותן בפני המנהלת ומחלקת החינוך והדברים יטופלו .אנחנו ההורים
צריכים לקחת את בית הספר קדימה .לגבי המסיבה לא מבין מה היה .יש לנו בית ספר נהדר עם צוות מורים מקצועי וההורים
חייבים להפסיק להתערב במה שנעשה בתוך בית הספר .אנחנו הורים בהתערבותנו גורמים לבית הספר רק נזקים.
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שמר ארזי – אני מצטרף למה שנאמר ואני רוצה להדגיש כי נכון יהיה שנעשה תיאום ציפיות של מה תפקידה של ההנהגה
המוסדית ,מה גבולותיה ,במה היא עוסקת ובעיקר במה לא!!! תכוונו את העסק .בגלל שאני סומך על המנהלת אני קובע כי
המנהלת היא זו שקובעת מה יהיה בית הספר ואנחנו ההורים צריכים לגבות אותה את צוות המורים ולהפסיק את ההפרעות.
יוסי דוד – אני רוצה לומר כי לי כאחד שאין לא כרגע ילדים בבית הספר אבל מאהבת החינוך אני תורם בחינוך בבית הספר.
ועד הורים בו הייתי שותף היה קשור לנעשה בבית הספר אבל מעולם לא התערב בנושא הלימודי הפדגוגי בבית הספר.
ראש המועצה – לתשומת ליבם בטקס הסיום של ברנר רוב המצטיינים הם בני המועצה האזורית גן רוה .בכיתת המצטיינים
היום למעלה מ 50% -הם בני המועצה שלנו .תנו לצוות לעבוד ולהנהיג ולפתח את בית הספר ,נכון להיום הורים מתערבים
כל היום בנעשה בבית הספר.
יוסי דוד – יש לסגור להם את הדלת!!! יש את המיצבים שעושים הילדים איך מתפרסמות התוצאות?
אהובה פוקס – השנה היינו במיצ"ב פנימי בלבד .את תוצאות המיצ"ב חשפנו בפני הנהגת ההורים .מצבנו טוב מאד גם
באנגלית וגם במדעים אנחנו מעל הממוצע הארצי ובהרבה .התוצאות הן טובות מאד ולא משנה איך נלמד אנחנו כל הזמן
שומרים על רמה גבוהה .מה שחשוב הוא שיפור רמת התלמידות של הלומדים ,בגלל זה הבאנו את פרויקט "חינוך לחיים".
אנחנו כהורים כולנו חטאים בהתייחסות שלנו לילדנו .אנחנו עושים ככל שניתן לתת לילדים את מה שהם צריכים לקבל
ולהעלות את רמת התלמידות.
יוסי דוד – אנחנו לא צריכים לתת לרחוב לנהל אותנו .אנחנו צריכים להיצמד לתוכניות שלנו ולא לתת לרחוב לנהל אותנו.
אנחנו צריכים לתת אמון רב יותר במנהלת ובצוות המורים של בית הספר.
ראש המועצה – בנוגע לכיתות קטנות ,המדיניות הייתה ,נמצאת וישנה .הורים הרוצים לבוא ולפצל כיתה אני אעשה ככל
שניתן לפצל את הכיתה בתנאי שיותר מ ,90.0% -מההורים יתחייבו לתשלום ,בתנאי שת/ימצא מורה ראויה ובתנאי שמשרד
החינוך יאשר את הפיצול .אני בנושא החינוך שנים משקיע המון .השקעות המועצה בנושא החינוך ידועות ואף מעוררות קנאה
בקרב רשויות הסובבות אותנו .רק השנה אני משקיע למעלה מ 5,000,000 -ש"ח מעבר לעלות השנתית השוטפת של מערכת
החינוך .למרות שהתוכנית של שעות התגבור הגדילה את השתתפות המועצה טרם קיבלתי ולו התחייבות אחת בנושא .החלטתי
לתת הארכה עד ה 30 -ליולי לקבלת התחייבויות ההורים .לאחר תאריך זה לא תוכל המועצה להיערך להפעלת כל תוכנית
שהיא.
חיה בוצר – האם משרד החינוך יאשר?
ראש המועצה – הנושא ייבדק מול משרד החינוך אך ורק לאחר קבלת התחייבויות ההורים.
אורי נצר – הוויכוח גם אם הוא לגיטימי יש לבית הספר לוח זמנים וצורת עבודה.
אלון גרנות – ניסינו והכנו תוכנית לשעות תגבור.
אורי ננצר – מאחר ותוכנית "אופק חדש" בפתח יש לבחון את כל תוכנית שעות התגבור מחדש.
גלעד בכר – הורים לא שילמו כי לא נתבקשו לשלם .כעת משקיבלתנו הארכה ניידע את ההורים ונדאג לחתימות.
אלון גרנות – קיבלנו הנחייה לא לכנס את הורים.
גלעד בכר – שכבות אחרות לא שילמו כי הם האמינו כי צריך ללכת עם המערכת יחד עם התוכנית .בנושא הפיצול אני חושב
שזה חובה לתאם את הפיצול מול הנהלת בית הספר ולפעמים נראה על פניו שחלק מהדברים לא באים לידי שיתוף.
אהובה פוקס – המשמעויות של שילוב ב"אופק חדש" הן כאלה שמשפיעות על המתרחש בבית הספר .הרעיון הוא שכאשר
השכבה היא מעל  75תלמידים אנחנו נבצע תגבור בשעות במידה ויתאפשר לנו ניתן את התגבורים כפי שמופיעים בטבלה.
ההתארגנות שלנו אינה סגורה ולכן המשמעות היא ברמת הצהרת כוונות אבל יש כאן מגבלות שונות.
ראש המועצה – אני מאד תומך בתכנית אך יש לקחת בחשבון שאנו תלויים גם בנושא של גיוס מורים ,הבעיה של מחסור
במורים ידועה לכולכם ולכן מה תעשה מחר כשאין לך מורים? אין לך פתרון בכל מקרה.
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מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
מיכאל גוטליב – אני רוצה להציע לכם הצעה מחשבתית לגבי כיתות קטנות ,ההורים צריכים להבין כי בכניסה ל"אופק חדש"
יש לתת למערכת של בית הספר שנה אחת של ניסיון.
גלעד בכר – האם התכנית מתאימה ל"אופק חדש"?
אהובה פוקס – כדי שכולם יצאו מרוצים אני חושבת כי צריך לחשוב גם על התלמידים ,גם על המצב של השוכרים וגם על
המתרחש בבסיס .גם ככה אנחנו נותנים להם תגבורים בשכבות א' וב'.
אלון גרנות – אני חוזר וטוען שאין צורך בכיתות קטנות וצריך להסתפק רק בתגבור לפי התוכנית.
שייקה בילו –הוחלט בשלב זה כי בית הספר יכנס לתוכנית "אופק חדש" שמהווה ,בשלב זה ,חלופה לתוכנית התגבור.
הצעות לשדרוג קיר זיכרון לנופלים בוגרי ביה"ס גן רוה – נדחה לישיבה הבאה בגין עלויות גבוהות מידי של ההצעות
שהתקבלו ,יעשה מאמץ לרכז הצעות מחיר נוספות.
אישור שמות מועמדים לניהול שולחן עגול במפגש "חושבים חינוך" גן רוה  2010שיתקיים ב 11-לספטמבר .2009
גלעד בכר ,חיה בוצר ,תמי פינצ'י ,אורלין נציה ,שמר ארזי ,יואב שחר ,אייל שחר ,אורי נצר ,נירית לוי ,סיימון ניל ,יורם סגי
זקס.
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