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לכבוד
חברי ועדת חינוך
שלום רב,
הנדון :פרוטוקול ועדת חינוך מס'  1ל1111 -
נוכחים :מוני אלימלך  -ראש המועצה ,אהובה פוקס  -מנהלת ביה"ס אזורי גן רוה ,ליאורה ברש  -מנהלת ביה"ס בטב"ע ,אורי
נצר-מנהל מחלקת חינוך ,שייקה בילו-יו"ר ועדת החינוך ,גלעד בכר.
נעדרו :יוסי דוד ,אמיר חן ,מיכאל גוטליב-מנהל מחלקת תרבות ,נוער וספורט ,קארין גזלה -רכזת נוער.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת החינוך מספר  1ל - 1111 -שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך – אושר פה אחד.
 .1ביה"ס יסודי  -אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי מדווחת כי ביה"ס עובר שינוי בנושא עיצוב מראה חדש לביה"ס
והעבודה כעת בעיצומה .לביה"ס נרכשו  1מסכים בגודל  51אינטש' לצורך הצגת הודעות ,מצגות ,סרטים וחדשות לפני
התלמידים ולצורך תצוגה של מצגות במסגרת השתלמויות שנערכות לצוות המורים בחדר המורים .עלות שדרוג מראה
ביה"ס תעבור את סך ה .₪ 51,111 -בתום השדרוג יערך סיור של חברי ועדת החינוך וחברי המליאה בבית הספר .יש
להזכיר כי מול כספי המועצה המושקעים בשיפור חזות ביה"ס התקבל תשלום עבור מעצבות המלוות את התהליך
מהתכנון ועד הגמר מטעם משרד החינוך.
חגגנו את ט"ו בשבט ,התקיים טקס יום הזיכרון ומתוכנן ב 3-ליוני יערך יום רב ידע בו יועברו הרצאות ויתקיימו הפעלות
לתלמידי בית הספר ע"י הורים ותושבים מהקהילה.
בגלל ביטול הטיול הבית ספרי בגין בעיות מזג אויר אנו נערכים לביצוע פעילות חלופית בשיתוף הקהילה .כרגע הפעילות
המתוכננת היא יציאה לחורשת הצנחנים וביצוע ארוחת בוקר משותפת ,אנשי רשות הטבע והגנים הלאומיים יבצעו
הדרכה לתלמידים ,יבוצעו פעילויות ותחרויות ספורט ותתקיים הפעלה של חברת "על חבלים" המתאימה לערכי ביה"ס.
אני רוצה לציין כי השת"פ עם ביה"ס בטבע השנה נרחב הרבה יותר מהשנים הקודמות ,תלמידי בית הספר שלנו מבקרים
אצלם והם אצלנו וישנה עשייה משותפת לשני בתי הספר.
בנושא השפה העברית  -התקיימה תחרות בנושא השפה העברית ונציגת ביה"ס עלתה לשלב הגמר והגיע לחצי הגמר.
בנושא לימודי אנגלית  -נעשתה תחרות איות והרמה צמחה פלאים בזכות עבודה קשה של הצוות ויכולות התלמידים.
לקראת סוף שנה אנו עורכים בדיקות לגבי עוזבים ונרשמים חדשים וכרגע הערכות לתשע"ב:
לשכבת א' נרשמו  76תלמידים ,שכבת ב' נשארת  3כיתות ,שכבת ג' נשארת  3שכבות.
משכבת ד' ועד שכבת ח' נשארים  1כיתות בשכבה ,הורי שכבת ד' נערכים ואוספים חתימות לפתיחת קבוצת לימוד
נוספת .לאחר התחייבות מלאה של ההורים לתשלום  ₪ 135תפתח קבוצת לימוד נוספת .במקביל נערכים לגיוס מורים.
שכבת ח' נערכת למסיבת הסיום ,החזרות בעיצומן ,כיתות ז' בעוד שבועיים בשדה בוקר יקיימו טיול בנחל חברים ויסיימו
בטקס מרשים.
מתוכנן לקראת תשע"ב כי הצוות יקיים השתלמות בשימושי מחשב.
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ראש המועצה-מוני אלימלך :מציע לחשוב על סיור במתקן ההתפלה או הקיים או החדש הנבנה כעת בתחום המועצה .הסיור
מומלץ לשכבות ז' ח' .הנושא ייבדק ויבחן ע"י הנהלת ביה"ס ונציגות ההורים.
 .3ביה"ס בטב"ע – לאורה ברש מנהלת ביה"ס מדוות כי לאחר תקופת בחינה ,תכנון ועשייה ניתן לומר כעת כי מטרות
הצוות ,העמותה והפיקוח הושגו וביה"ס פועל באופן שקט ורגוע .כל בעל תפקיד מבצע את תפקידו כנדרש .אנחנו שמים
דגש השנה על הגדרת השילוב של תלמידי ביה"ס בכל המסגרות המשתפות ויצרנו הדדיות עם הקהילה .מביה"ס נתרם
הפכנו לביה"ס תורם ונתרם גם יחד .מצאנו איך לתרום לקהילה שסביבנו תוך כדי היותנו אקטיביים וזאת תוך כדי יצירת
הדדיות בהזמנת תלמידי גן רוה לתוך ביה"ס בטב"ע.
פתחנו מערכות למע"ש  -קבוצות יוצאות למרכז תורמות וחוזרות לביה"ס .השילוב האחרון הוא נושא התרומות שהתקבל
כמובן מאליו ולאחר שנעשתה עבודה בנושא החלטנו להפעיל תוכנית שבה תתקיים תקשורת ,משוב ועוד פעילויות
מתמשכות מול הגופים נותני התרומות.
לגבי נושא הטיול הבית ספרי שלנו  -יצאו תלמידי השכבה הבוגרת ליערות הכרמל ועזרו בשיקום יחד עם עובדי הקרן
הקיימת .לצערנו נפטר השנה תלמיד ביה"ס שהיה חולה וגם סביבו וסביב משפחתו נערכה פעילות נרחבת של תרומה
לקהילה.
מתוך חשיבה קהילתית החלטנו השנה כי כל תלמיד שיכול יוחזר ללימודים הרגילים בקהילה ורק מי שאינו מסוגל ימשיך
בבית ספר בטב"ע .אנחנו מתכננים לפנות למגמה עמלנית וירטואלית ברמה גבוהה יחסית בתחומי המחשוב כדי
התלמידים יבצעו בחינת בגרות ברמה של יחידה אחת.
אנחנו מקפידים מאד על טיפול משמעתי והשנה יוצאו מבית הספר שלושה תלמידים שאינם עומדים בהתנהגות הנדרשת.
צפי לשנה הבאה – לשמור על המסגרת הקיימת ולכן תיפתח מידי שנה רק עוד כיתה אחת.
הצוות בתשע"ב יתחיל להתמקצע מי בהוראת הקריאה ,בנושא לימודי בעלי חיים ובחינוך החברתי .כל נושא ההדרכה של
הצוות תעבור דרך הפיקוח של המתי"א ובאישור מירי עם מדריכה מטעם המתי"א.
אורי נצר  -מבקש כי תעשה חשיבה לגבי הגבלת גילאי הקליטה לביה"ס ,יש לקבוע מסמרות כדי להחליט עד איזה גיל
נבצע את הקליטה ,חשוב מאד להדגיש כי הקביעה תעזור בגיבוש דרכו העתידית של ביה"ס.
תזכורת !!! – סיור חברי ועדת החינוך וחברי מליאת המועצה יערך ביום א'  32מאי  3122החל מ.21:11 -
 .4מחלקת החינוך  -אורי נצר מציג את פרויקט "אלף  -טסט "  -מוכנות לכיתה א'  -ככלי ייחודי פדגוגי וניהולי ,מלווה
ע"י אוניברסיטת תל-אביב  -פרופ' יאיר בן חיים – ראש החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת ת"א – חוקר מוח וחרדות.
בבתי הספר שלנו יש מיפוי מתמשך של התלמידים .המידע הזה נועד לבדיקת הישגים ,קשיים וצרכים של ילדי ביה"ס.
לצערנו טרם קיים תהליך כזה היום לילדי הגנים ,תהליך שימפה את הישגי הילדים ,ההתקדמות שלהם ,הקשיים שלהם
והצרכים הייחודיים לגילאי גן חובה בלבד יכול לעזור בגיבוש דרכי הוראה למידה יעילים ומתאימים לכל ילד על פי מה
שמתאים לו .הכלי הוא כלי ממוחשב הבודק מוכנות לכיתה א' בכמה תחומים עיקריים ,ראו הנספח המצורף.
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פרופ' יאיר בן חיים :אחד המעברים הכי חשובים אצל ילדים זו נקודת המעבר בין גן חובה לכיתה א' .ילדים שלא היו
מוכנים ולו אובחנו ככאלה גררו חסכים ופערים עד כיתות חטיבת הביניים .הגיל  5עד  7הוא תחום בו השוני בין הילדים
במוכנות לכיתה א' הוא רב .מצופה היום מילדים בגיל זה לזהות אותיות ,מספרים ,להפגין חשיבה כמותית והמשגה ,זיהוי
רגשות והבנה חברתית ותפיסה חזותית ברמה מסוימת .אנחנו יצאנו מנקודה כי בגלל שאין מיפוי מסודר של ילדי גני
חובה יש צורך בכלי כזה .כמו כן איתרנו שישה תתי נושאים שעברו שלושה שלבי מחקר שנבדקו ונבחנו בהם 311
ילדים עד אשר מצאנו ,כך אנו סבורים ,סוג של בחינה שאורכה אינו עולה על  11דקות מול מחשב ,במסגרתו מדבר
המחשב ושואל את הילד שאלות רלוונטיות .את הכלי הממוחשב העברנו ל 111 -ילדים נוספים ומצאנו קבוצת שאלות
המתאימה למיפוי אוכלוסיה נורמאלית .השאלות נשאלות בתחומי מוכנות ילדים באוצר מילים ,חשיבה מספרית ,ניצני
קריאה ,בשלות רגשית-חברתית ,מושגי יסוד ותפיסה חזותית .תוצאות המבחן נותנות תמונה על מצבו שכל אחד מהילדים
בכל אחד מהתחומים הנ"ל שנבדקו.
ראש המועצה  -מוני אלימלך :כיצד מתמודדים עם ילדים שהם אנטי? זהו קונספט חדש ויש לשאול כיצד אתה נמדד אם
בכלל ,יש מספר סרגלים וקשה למצוא את הנורמאלי.
פרופ' יאיר בן חיים :בד"כ ילדים אוהבים לבצע מבדקים כאלה כי המבדק הוא ידידותי למשתמש .בהקשר של גן בד"כ
הילדים רוצים לבצע משימות מסוג שכזה .כיום אין כלי שיכול לבצע מיפוי ילדים באופן מדויק כדי לדעת כיצד לטפל
באופן יותר מקצועי בו על פני סרגל עכשווי ורלוונטי אשר יכול לעזור להכין כל אחד מילדי הגן לביה"ס.
ליאורה ברש :במה זה שונה מדרישות משרד החינוך לגבי המושגים והמיומנויות בהם צריכים לשלוט הילדים.
פרופ' יאיר בן חיים :זה אינו שונה ,אך הגננות אינן עושות את המיפוי ולכן אין תמונת מצב עדכנית לגבי היכולות של
כל תלמיד בגן.
גלעד בכר :כמה שאלות יש בכל תחום?
פרופ' יאיר בן חיים 11 :פריטים לכל אחד למעט שני תחומים בהם יש כמה שאלות.
שייקה בילו :אני מוטרד מנושא החיסון של המידע ,כיצד הנתונים נשמרים והיכן?
פרופ' יאיר בן חיים :הנתונים מוצפנים ,הנתונים ייצגו על פי דרישות מפורטת ,מבנה הרשומה בדו"ח נקבע ע"י המזמין.
ניתן להציג נתוני תלמיד או לחילופין מספרים סידוריים כאשר הפענוח יעשה רק בגן.
שייקה בילו :מה קורה עם הסכמת הורים לביצוע המבדק? בגלל שזה פיילוט ולא נעשה דרך משרד החינוך אני ממליץ
כי תידרש הסכמת הורים.
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פרופ' יאיר בן חיים :לפי דעתי ,לצורך המבדק אין צורך ,אבל במידה ואתם חושבים שיש צורך ניתן לארגן הסכמת
הורים לביצוע המבדק .אתם הרשות הראשונה המבצעת את המבדק כפיילוט לאחר תקופת מחקר ארוכה.
שייקה בילו :מה עלויות של ביצוע המבחן לכל ילדי גני החובה של המועצה?
אורי נצר :לפי בדיקה שערכתי העלות היא  ₪ 111לשנה ,הסכום כולל שני סבבים של בחינות ,לא כולל הדרכת הגננות.
החלטה:
נערך דיון בנושא וסוכם כי ועדת החינוך ממליצה בפני ראש המועצה להפעיל את פרויקט "אלף טסט" בחינת מוכנות
לכיתה א' ככלי פדגוגי ניהולי החל משנת הלימודים תשע"ב.
 .5אורי נצר :דיווח התקדמות בנושא משלחת נוער לספרד במסגרת "שורשים ושבילים בספרד היהודית"  -תאריכים
עדכניים – יציאה  9.8.1111חזרה  .14.8.1111יצא פרסום לרישום ליציאה למסע לספרד .מחר יוצאת הזמנה לכנס
ליום רביעי הבא –  1יוני .1111


הערכות לקראת סוף השנה ,נתוני רישום לביה"ס תיכוניים – הרישום נעשה לפי המתוכנן ,לפי הנתונים תלמידי שכבת ח'
הבוגרים נרשמים השנה לתיכון מקיף ברנר ,לכפר הנוער עיינות.



דיווח התקדמות בנושא מרכז תמיכה בתלמידים " -אנקורי" – פועלות שלוש כיתות מתמטיקה ואנגלית ,לקראת בחינות
הבגרות אנו נערכים למרתונים.



הפעלת תוכנית "נוע-דע" למדעים לגילאי – במסגרת קייטנות ילדי הגנים בקיץ נמשיך בתוכנית .לקראת תשע"ב נבחן
מקורות מימון במסגרת תל"ן מול ההורים.



לימודי תגבור ילדים מחוננים תשע"ב  -הוקם ועד פעולה של הורי התלמידים הנמצאים בתוכנית המצטיינים והמחוננים
של משרד החינוך .משנת הלימודים תשע"ב יעברו ליום לימודים מרוכז ביבנה במרכז למחוננים של משרד החינוך
והמטרה היא לקבץ את כל התלמידים כקבוצה אחת מגובשת.

בכבוד רב,
שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
מועצה אזורית גן רוה
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