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ט"זתמוזתשע"ד 
11יולי 4111
לכבוד 
חבריועדתחינוך 

שלוםרב ,
הנדון:פרוטוקולישיבתועדתחינוךמס'3ל-4111
נוכחים :מוני אלימלך  -ראש המועצה ,שייקה בילו -יו"ר ועדת חינוך ,יוסי דויד ,רויטל בודניצקי ,עדי וגה,
שמוליקמימון-מנהלמחלקתחינוך,אהובהפוקס-מנהלתביה"סיסודיגןרוה,ליאורהברש-מנהלתביה"סבטב"ע,
ניליביידא-סגניתמנהלתגןרוה,יפעתנחום,אורייעקובי-יו"רהנהגהמוסדית .
נעדר :גלעדבכר.
על סדר היום:
 .1סיוריחבריועדתהחינוךבמערכתהחינוךגןרוה-שייקה בילו מסרדיווחעלשניסיוריםלימודייםשקיימו
חבריועדתהחינוך:


הראשוןבמערכתהחינוךשלהמועצהמהגניםועדהיסודי.



השניבכפרהנוערעיינות.

לקראתשנה"לתשע"המתוכנןסיורנוסףבתיכוןברנר–התאום באחריות שמוליק מימון.
 .4אושרושניהפרוטוקוליםשלהסיוריםהנ"ל.חומרלימודיבנושאהסיוריםפורסםלחבריהועדהולחברי
מליאתהמועצהומופיעבאתרהמועצה.
 .3ביה"סיסודי"גןרוה"-אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי:


סיכום שנה תשע"ד – אהובהמסכמתאתהעשייההביתספרית  -המצגת מצורפת לפרוטוקול זה .אין
ספק כי בבית הספר עשייה רבה ומבורכת ,מתקיימות פעילויות חינוכיות מרובות ,מתקיימים שיתופי
פעולה עם ביה"ס בטב"ע שבמועצה עם מועדון הקשישים  -גיל הזהב ,מתקיים פרויקט "אח בוגר" בו
תלמידיםבוגריםתומכיםומחזקיםתלמידיםצעירים.



מתקיים פרויקט "יחד קריאה" בו תלמידים בוגרים מלמדים ועוזרים בהקניית הרגלי קריאה לתלמידים
הצעירים .מתקיים שיתוף פעולה עם בית הספר לכלבי נחייה .ליד כל העשייה החינוכית והחברתית
המרובה ממשיכות כל הפעילויות הלימודיות לפי התוכנית השנתית ,התקיימו ימי ההורים ,ישיבות
פדגוגיות,טקסיחגיםוכמובןגולתהכותרתטקסהסיוםשלבוגריח'הנערךעלפימיטבהמסורתגםהשנה
עלהדשאבכפרהנוערעיינות.



אהובה ממשיכה ומפרטת פרויקטים המובלים ומתוקצבים ע"י המועצה במימון מלא תוך שיתוף פעולה
ויוזמהשלראשהמועצהומנהלמחלקתהחינוך.נכוןלמועדהישיבהצפיהתלמידיםלשנה"לתשע"הכמו
השנהוינועסביבסביב 071עד 081 במידהולאיהיוהפתעותשלרישוםמאוחראועזיבהלאמתוכננת
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שלמשפחות .אהובהמציגהאתטבלתהשכבות,הכיתותומספריהתלמידיםהצפויים.כרגע צופיםבעיה
בשכבתכיתותו'בהםחסרתלמידאחדלפיצוללשלושכיתות,מספרהתלמידיםעומדכיוםכל.81נכון
לעכשיוהשכבהתפוצללקבוצותבלימודימדעיםמתמטיקהואנגליתויתכןכיגםבעברית,בשארשעות
הלימודילמדובשתיכיתותאם.
מוני אלימלך – מבקשכיאתהישגיביתהספר,בכלהתחומים,חינוכיים,ערכייםולימודייםכוללפרויקטים
ופעילויותנוספותהמתרחשותבביה"סישלפרסםמעברלכותליביתהספר.כרגעישמצבשביתהספרהיסודי
פעילומצטייןבמכלולרבשלתחומיםאךהדברלאידוע ומפורסם.ישלדאוגכיכלקהילתתושביהמועצה
תדעמהמתרחשבביתהספר. 
אהובה פוקס – אנירוצהלדווחכיגםהשנההמועצההמשיכהלתגבר בתשלוםעבורמורה למחשבים ,לשילוב
לאנגליתולסיוע .


תמונת מצב וצרכי תקשוב –  – 4102-4102יפעת נחום  -מציגה את תוכנית התקשוב של משרד
החינוך .לתוכנית זו הוגשה השבוע בקשת הצטרפות מטעם בית הספר ומטעם המועצה .במידה ונתקבל
לפרויקט נקבל אפשרות לשימוש בחינם ברשימת אתרים לימודיים ,טכנאי מחשבים לתמיכה מרחוק
ומקרוב.כידועלנונכוןלעכשיונציגימשרדהחינוך מברכיםעלבקשתהצטרפותנולפרויקט.בנוסףלכך
גםהמחוזממליץעלביתהספרשלנולהצטרףלתוכנית–חומר בנושא הפרויקט מצורף לפרוטוקול זה.

מוני אלימלך –אנירוצהלהודיעכיכידועהסכומיםהמתוקצביםאינםסופייםולכןבמידהויהיהצורךבמימון
נוסףלקידוםהפרויקט,תיבדקהתוכניתהעסקיתשלכלהפרויקטובמידהויתאפשרהמועצהתגדילאתחלקה
בפרויקט.
אורי יעקובי –  במידה ויהיה צורך בהשתתפות מצד הורים ייבדק הנושא מול הצרכים ומול יתרות הזכות.
במידהותאושרההשתתפותע"יהנהגתההוריםיועברסכוםנוסףלטובתהפרויקט.
שמוליק מימון-התוכניתהוגשהע"יביה"סוהמועצהיחדיובמהלךהשבועהאחרון .
נילי ביידא -הציגהסקירהרחבהומקיפהעלנושאהשימושהיוםיומיבמחשביםהניידיםבביתהספר,הציגה
אתהנושאיםבהםביתהספרהגיעלהישגיםגבוהיםמאדבכלהקשורלנושאהתקשוב.בנוסףהציגהאתהמצב
בונמצאתכעתמערכתההוראההמשוועתלעודמחשביםניידיםמידייום. 
למעלהמ - 81%מצוותההוראהשלביתהספרמשתמשבאופןמתמידבמחשביםניידים,במקרניםובתקשוב
ככליהוראהלמידהבעלמשקלנכבד .
שייקה בילו –התוכניתהעסקיתאותההכנוכוללת רכש 11מחשביםניידיםכוללאחריותשל3שניםבאתר
הלקוח,תמיכהטכניתצמודהלמשךשלוששניםע"יטכנאי,רכשתוכנותואנטיוירוסלכלהתקופה,הרחבת
רוחבפסהגלישהומהירותהגלישהלביה"ס,רכישתזכויותשימושבתכניםדיגיטאליים+הדרכהמטעםמשרד
החינוך.השתתפותמשרדהחינוךצפויהלגדולל411,111-₪ועלהמועצהלהשתתףבעלותשל11%כלומר
עד 81,111.₪ישלזכורולקחתבחשבוןאתהשדרוגהעתידיבמחשביםאשרצפויתוךשלוששנים.הבעיות
העתידיותשלתחזוקתהמחשביםותמיכהנוספתאשרתידרשבעתידעלויותיהןאינןידועותולכןישלהיערך
לכךמראש .
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לאורזאתמבקשמראשהמועצהלהגדילאתהשתתפותהמועצהבתוכניתהתקשובל-11%מהשתתפותמשרד
החינוך ולאשר את חתימת מנהל מחלקת חינוך וגזברית המועצה על מסמכי ההשתתפות בפרויקט התקשוב
במערכתהמרכבה .
מוני אלימלך  -מאשר את השתתפות המועצה בפרויקט כפי שנדרש ברמה של  11%מהשתתפות משרד
החינוך.כלזאתכמובןבכפוףליכולתכלכליתולתוכניתהעסקיתהמפורטתהכוללתתוכניתהטמעהפדגוגית
וטכניתיחדעםרכשהציוד .
החלטה :לאורהמלצתכלועדתהחינוךולאחראישורהשתתפותראשהמועצהבעלויותביה"סמצטרףליוזמת
התקשוב של משרד החינוך וכל חברי הועדה מתחייבים לתמוך במהלך מרגע שיאושר ע"י משרד החינוך ועד
להטמעתובביתהספר.
פרויקטים במועצה – שמוליק מימון מנהל מחלקת חינוך מדווח:


הוחלט לצאת בפיילוט בנושאמרכז תמיכה ולמידה בו ילמדו קורסי תגבורבאנגלית ומתמטיקה לקראת
בגרויות–הנושאפורסםלאוכלוסייההמתאימהולאהייתההיענותולכןלאיבוצע.



הוחלטלהתחילבפיילוטבנושאקורסהכנהלמבחןפסיכומטריבהוזלהשיבוצעע"ימכון .High-Qכרגע
ישהתעניינותשלמועמדבלבד.יבוצעפרסוםחוזרבנושא.



הוחלט על הפעלת צהרון לתלמידיגן רוה החל משנת תשע"ה  -הופץ פלייר לעולים לשכבות א' ב' וג'
בנושאוישכברמספרבקשות( )11לקייםאתהצהרון.יבוצעניסיוןהפצהחוזרלענייןאתההוריםכדי
לקדםאתהנושא.



הוחלט על הפעלת סדנא להורים וילדים המתמודדים עם בעיות קשב וריכוז – נערכה פנייה לשכבות
תלמידיםכדילפתוחסדנאבנושא,במידהויהיו11תלמידיםויותרתפתחהסדנאבשיתוףמחלקתהרווחה.



ביה"ס קיץ בביה"ס גן רוה – לאחר פרסום של משרד החינוך הוחלט כי המועצה מצטרפת לפרויקט
ביה"סקיץ.יצאפרסוםבנושאלהוריהתלמידיםונכוןלהיוםנרשמולמעלהמ-111ילדיםבכיתותא'ב'
לתוכנית.התלמידיםיילמדובמשךשלושהשבועותמ - 1יוליעד 41יוליבתוךכותליביתהספר.יקבלו
תוכניתפעילותפדגוגית,ערכיתהכוללתגםפעילותגופניתענפהשתועברע"ימורותמביה"סשתכלול
לימודיהעשרה,שעוריספורטולמידה.



נפתחההרשמהלקייטנהלילדיהגניםשתתקייםבמשךארבעהשבועות–ישהרשמהערהלנושא.



קייטנתפסחהייתההצלחהגדולהבןילדיהגנים.



קיבלנוהצעהלקבלשניעוזריהוראהשהגיעומארה"בכדילהתנדבבכפרהנוערעיינות.מתוךהשישה
שנקלטובכפרהנוערעיינות שנייםיעבדובביתהספרשלנובתשע"ה.הםיעזרובסיועללימודיהאנגלית
במהלךשנתהלימודיםוישמשוכעוזריהוראהבאנגליתבביתהספרהיסודיובביה"סבטב"ע.
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הוחלטהשנה,לשנותמהמנהגהקבוע,ולרכושלכלבוגרישכבתח'שלביה"סמילוןאוקספורד.



הוחלט לבצע בדיקת היתכנות מחודשת ליציאת משלחת נוער לספרד במסדרת טיול שורשים לספרד
היהודית–מצגת ופלייר מצורפים לפרוטוקול זה.

שייקה בילו  -מברךאתשמוליקמימוןעלעבודתוהמקצועית,עלכלהיוזמותהחדשותאותןהואמובילבשיתוף
פעולהמלאעםכללמערכתהחינוךשלהמועצה .
מוני אלימלך  -בנושאביה"סקיץ,דעולכםכיהנושאאינופשוטלהפעלהוהואמורכבביותר מבחינהלוגיסטית.
העלות אותה משלמים ההורים , 151 ₪אינה מכסה את כל העלויות אך המועצה מודעת לחשיבות הנושא ולכן
שמחהלתמוךכלכליתו לקחתחלקבפרויקטכהחשובלקהילה.איןספקכילאחרעבודתהכנהשנעשתהבתקופה
האחרונה נעמוד בקריטריונים שפורסמו ע"י משרד החינוך ואף מעבר לכך .ואנחנו משתדלים מאד להעלות את
הרמהשלהפעילויותבשילובמורותביה"ס .


ביה"סלחינוךמיוחדבטב"ע–ליאורה ברש מנהלת ביה"ס  -מסרהדיווחעלמגווןהפעילויותשנערכוהשנה
בביה"ס-מדווחתעלמודל"הדדיותהשילובבקהילה"–מצגת מצורפת לפרוטוקול זה.



ליאורהמדווחתכינעשהמיצובשלביתהספרמעברלהיותומתמחהבטיפולבלקויותהלמידה.נערכהעבודה
מאודמורכבתבוביה"סמיצבאתעצמוכביה"סבויושםדגשעלפיתוחויישוםכישוריחייםקהילתיים".בית
הספרשםדגשכיוםעלעצמאותבבית,שעותהפנאיבקהילה,קינותורכישות,מיומנויותתקשורת,מיומנויות
שיחדבורוכתובומתמטיקה.



קבוצתתלמידיםהוגשוהשנה לבחינהחיצוניתבמקצועהמחשביםברמתיחידהאחתונבחנוע"יבוחןחיצוני.
התלמידיםכתבובאופןעצמאימכתביפניהלוועדותההשמהבהםדניםבהמשךלימודיהםבמסגרתביתהספר.

מוני אלימלך – רוצהלדעתמהכתבו התלמידיםבפנייתםלוועדותההשמה? מההיהחשובלהםלומר ולבקש?
רוצהלנצלאתההזדמנותוהודיעכיתלמידיהמועצההמקומית"באר יעקב"הלומדיםבמערכתהחינוךשלנו,לא
יקלטו החל מהשנה הבאה במסגרות החינוך של גן רוה .הסיבה לכך היא שמועצת "באר יעקב" אינה משלמת
למועצה את תשלומי החובה עבור תלמידיה הלומדים במסגרות החינוכיות שלנו .חובה של המועצה המקומית
"באר יעקב" עומד כיום על למעלה מ ₪ 010111 -בעקבות אי תשלומים עבור השנים תשע"ג ותשע"ד .
ליאורה ברש  -חלק נכבד מהתלמידים כתבו שהם רוצים להמשיך ללמודבבית הספר וחלק כתבו שחסרה להם
חברהבגללמספרתלמידיםקטןיחסית .


הגענו להסדר עם מסעדות ארומה וקקאו שבנס ציונה לשיתוף פעולה בנושא רכישת מזון מפוקחת בהן ע"י
תלמידיביה"ס.התלמידיםיוצאיםלביצועקניותמודרכותומפוקחותבסופר,וכלהפעילויותנעשותבתמיכה
וליווי של הפיקוח וההנחיה של החינוך המיוחד .השנה למדו התלמידים בטיחות בדרכים באופן מעשי והם
מתמודדים עם הנושא בהצלחה .בנושא דירת האימון שהוקמה ומתפקדת – התלמידים מפעילים את הדירה,
מארחיםאתחבריהםלכיתהכוללכיבודופעילותלשעותפנאי .



ביה"סבטב"עמתוקשבמכףרגלועדראשוכלהמורותוהסייעותאורייניותמחשב ומפעילותאתהתלמידים
בתהליכיהוראהלמידהמתוקשבים. 
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בנושאהתערותבקהילהיצרנוקשריםושיתופיפעולהעםהמוסדותהבאים:ביה"סגןרוה,כפרהנוערעיינות,
ביה"סיסודיגדרות,חטיבתהבינייםרבין בנסציונה,ביתספרביתאורבמושבקידרון.בנוסףלכךיששיתוף
פעולהמעולהבכליוםשישיעםמדריכיהצופים .ההתערותהקהילתיתהמכינהלכישוריחייםכוללתשיתוף
פעולהעםקהילתהגמלאים,תנועתהנוערצופים,חונכותוסיועבגניהילדיםשלהמועצההאזורית,התנסות
במקצוע המזכירות במועצה .עבודה בגן האירועים "הנחלה" ובמטבח שלהם ,פעילות במע"ש שהוא מרכז
תעסוקהלמוגבלים. 



התוכניותלתשע"ה– מכיווןשביה"ס,עלצוותועמדביעדי תשע"דנמשיךבשנההבאה בפיתוחמרכזפדגוגי
בשיתוףאנשימקצוע,בקישורלמקומותעבודה,בפיתוחלעצמאותאישית.בשנההבאיוארךיוםהלימודיםשל
הבוגריםעדהשעהשבעכדילהכינםלשינה. 

שייקה בילו  - אני רוצה לנצל שוב את המעמד ולהודות לליאורה ודרכה לכל צוות ביה"ס בטב"ע על עבודתם
המקצועיתועלהנכונותשלהםלעמודבמטלותהקשותאיתןהםמתמודדיםמידייוםבהצלחהמרובה,כלהכבוד
וישרכוח. 
יוסי דויד  -מצטרף לדבריו של שייקה ,אחרי הביקור שערכנו בביה"ס בטב"ע אני מלא תשבחות ,כל הכבוד
ותמשיכוכך.אניאףשוקללחברביןמקוםעבודתיבבנקלאומילביה"סבנושאיהתנדבותועזרה,אבצעתיאוםמול
ליאורהבהמשךהשנה .
ליאורה–אנירוצהלהודותלמועצה עלשיתוףהפעולה,לכלבעליהתפקידיםמראשהמועצהועדאחרוןהעובדים
כיבאמתכולםנרתמיםומעולםלאקיבלתיתשובהשליליתלבקשותיי. 


התקדמות בניית גנים לשנה"ל תשע"ה – מוני אלימלך  -מדווח כי בניית שני הגנים החדשים והמקלט
שמתחתםמתקדמיםבקצבהמתוכנן.בגניהילדיםקירותותקרותבוצעו,עלחשמלוצנרתעובדיםכעת.ריצוף
כברבשטח.לגביהפיתוחהסביבתי,יבוצעבמקביללבינוישלהגניםושלהמקלט.כרגעלפיקצבההתקדמות
של הקבלן ובעלי המקצוע שלו והצפי לקבלת הגנים הוא לפני  .1.0.4111יש לקחת בחשבון כי גם אחרי
הקבלההפעלתהגניםלפיהחוקתבוצערקלאחרקבלתכלהאישוריםשלכלהרשויותהמוסמכות,כמופיקוד
העורף,כיבויאש,אישורמהנדסעל בדיקותבטיחותועוד..בסיוםהבניהנעמודשלשלוששכבותשלגנים
כאשרבכלשכבהשלושהגניםמאוכלסיםסה"כילדיםבשכבהכ-.01



כרגעמריץתוכניתמתארלהפקעת 15דונםמכפרהנועדעיינותבכיווןצפוןמעברלוואדינסציונההצמוד
לכבישהמובילמהחנייהלגניהילדים.השטחיופקעעבורהעברתמגרשהחנייהשלהמועצהומסוףהתחבורה.



דיוןעליעדיםומטרותועדתהחינוך -שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך – ראו המסמך המצורף כמצע לדיון
יועברלפגישההבא.
בכבודרב, 
שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה 
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