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על סדר היום:
 .1אישורפרוטוקולמספר2ל7112--הפרוטוקולאושרפהאחד-שייקה בילו .
גלעד בכר ורויטל בודניצקי – היוזמהלהוציאאתילדיגןרוהלטיוללצפוןהיתהפעילותמבורכתומהנהביותר.
התלמידיםביקרובצוקמנרה,לדבריהםוזההיהפשוטטיולמליגהאחרת,הם נהנומאדהןמהטיולוהןמהמסעדה
שבההתארחו.היהטיולמעולהכןירבורוציםלמסורתודהליוזמיהפעילותלראשהמועצהולמחלקתנוער .
מוני אלימלך – לידיעתכםזההיהמבצעמורכבמאדואנחנובמועצהנערכומראשלטיולוקיימנורישוםמוקדם
כוללדמירצינותבסך51,₪לבסוףיצאולטיוללצפוןשניאוטובוסיםמלאים .
 .2ביה"סיסודי"גןרוה"–נילי ביידאמנהלת ביה"ס יסודי:


הערכותביה"סלפתיחתתשע"ה  -מספריתלמידים,כיתותומצבתכ"א -נילימציגהאתייחודיותביתהספר
שלנו,מוסרתאתנתוניהמצבתשלביתהספר,מצבתניהוליתצוותיהעבודהוהמבנההארגונישלביתהספר.
מציגהאתמקצותהליבהוהריכוזשלהם.הוצגורכזיהתחומיםבביתהספר.הוסברותחומי הפעילותשלכל
רכז.הוצגהצוותהבין-מקצועיהשילובוהמתגבר.הוצגנושאהמיקודשלשנתהלימודתשע"ה.
שכבת ו' בתשע"ה היא השכבה היחידה שמספר התלמידים בה נמוך מ - 01ולכן יש בה שתי כיתות בלבד.
בשכבה זו יחולקו התלמידים לשלוש קבוצות לימוד בארבעת מקצועות הליבה ,לטובת התלמידים ובהתאם
לתפיסההחינוכיתשלנו,בנוסףתינתןתוספתשלשעתייםנוספותלשלושקבוצותהלימוד. 
בפועל  77שעות שבועיות במערכת השעות של השכבה מתוך סל השעות הכללי ילמדו בשלוש קבוצות
נפרדות .
רק 6שעותשבועיות ילמדובשתיכיתותהאם.ביתהספרעברשיפוץשכללצבע,תיקוניםוהכנותלפתיחת
השנה.נושא היונים טופללעומקומבחינתהצוותביתהספרערוךומוכןלפתיחתהשנה.ישתוכניתחלוקה
למרחביםמוגניםונושאהמיגוןטופלוביוםפיתחתהלימודיםיערךתרגילירידהלמרחביםמוגנים.
מצורפת מצגת בית הספר להערכות לשנה"ל תשע"ה .
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מוני אלימלך-בנושאהמיגוןשלמערכתהחינוךאנחנוערוכיםלמקרהחירום.כברבתקופתמבצע"צוקאיתן"כל
הגניםוהקייטנותהתקיימולפיהתוכניתלמעטשלושהימישישיבהםלאהייתהפעילות וזהרקבמעונותהמועצה.
קיבלנו תשדורות מההורים של שביעות רצון הן מהקייטנות והן מבית ספר קיץ שנערך השנה לראשונה .ילדי
המעונותלמדובתוךמבנהביתהספרמולהממ"דשנמצע מספרמטריםמכיתתהלימוד.לתשומתליבכם,שטחי
המועצההיוו  אזוריירוטבגללהיותוברובושטחפתוחלפניגושדןולכןהקפדנוהקפדהיתרהעלכניסהלממ"ד
ויציאה ממנו לפי הנחיות פיקוד העורף בלבד .במהלך מבצע "צוק איתן" היו כמה נפילות בשטחי המועצה,
לשמחתנולאהיונפגעיםבנפשאלארקפגיעותברכוש. 
מבקש לבצע תרגיל ירידה למקלטים ביום הראשון ללימודים כדי שהתלמידים יהיו מוכנים כבר מהיום הראשון
שלהםבביתהספרלמצבחירוםשלאזעקתאמת.מבקשכיצוותהמוריםיוודאשכלתלמידידעמהוהמרחבהמוגן
אליוהואניגשבעתחירוםוכל צוותהמוריםוהסדרניםידעומהםכלהמרחביםהמוגניםבביתהספרהןבבניין
הראשי,הןבבנייןהחדשוכמובןבבנייןהספרייה. 
ישלדאוגכיכלהמרחביםהמוגניםלאישמשולמחסניםאלאלדאוגכימירבהשטחבכלמרחבמוגןיוקצהעבור
תלמידים. מבקשכייהיונוכחיםבתרגולאנשיפיקודהעורף,באחריותשמוליקלתאםאתהביקורתמבחוץ.ממליץ
לבחון מחדש  את נושאטקס פתיחת השנה ויתכן כי לפי הנחיות פיקוד העורף לאיתאפשר לקיים את הטקס עם
הוריםכיאיןאישורלהתאספותשלמעל511איש.בנוסףמבקשכייגובשנוהללהפעלתהתלמידיםבתוךהממ"ד .
רויטל בודניצקי  - רציתילבררמהקורהעםהתלמידיםבכלהגילאיםהנמצאיםבאוטובוסבמהלךהנסיעהלבית
הספרופתאוםנשמעתאזעקהאוהכרזהעלמצבחירום .
מוני אלימלך–עלפיהנחיותפיקודהעורףבמידהומתרחשמצבחירוםבמהלךהנסיעה,השמעתאזעקהאוהודעה
ברדיוהאוטובוסעוצרמידבצד הכביש,הנהגפותחדלתותוכלהתלמידיםמרכיניםראשמתחתלקוהחלונותבכל
מקרהלאיורדיםמהאוטובוס.לאחרחזרהלשגרההנהגסוגרדלתותוממשיכיםבנסיעה. 
ליאורה ברש – רוצהלדווחכיתלמידיםשלביה"סבטב"עששהובביתהספרבמהלך"צוקאיתן"וקיבלוטיפול
ייחודיהמתאיםלמצבחירוםתיפקדוהרבהיותרטובמתלמידיםששהו בביתםולאחזרולשגרה .מציעהכיבכל
חללשלמרחבמוגןיהיומראשהפעלותמוכנותלטובתהילדים .
 הצגתתוכניתתקשובתשע"ה–תוכנית עבודה ודוח הצטיידות – יפעת נחום:
מבשרת כי מגיע מזל טוב לכולנו על המאמץ ובעיקר על כי ב 12-לאוגוסט קיבלנו אישור להצטרף לתוכנית
התקשוב של משרד החינוך .רוצה להודות לחברי ועדת המחשוב על המקצועיות והמהירות בתהליך קבלת
ההחלטות,עלהנכונותושיתוףהפעולהביןכלחבריועדתהחינוךלמעןקידוםנושאהתקשובבביתהספר.
ראו נספח מספר  1הכולל הסבר על שירותי אינטרנט .
שייקה בילו – בחנואתהרעיוןשלהצטרפותלמהלךהחינוכיתקשוביהנ"לוהחלטנוכיתבוצערכישהשלכ-21
מחשביםניידיםע"יהמועצהוהםיושאלולשימושצוותהמורותוכלמורהתחתוםעלהשאלתהמחשבהאישי. 
שמוליק מימון  - יש מסמך משפטי עליו תחתום כל מורה בבית הספר ובו היא מתחייבת להשתמש בו לצורכי
העבודהבלבדובמקרהשתסייםאתעבודתהבמועצהתחזיראתהמחשבהנייד. 
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נילי ביידא-מהקורהבמידהוישמורהשלאמוכנהלקחתאתהאחריותולחתוםעלהמחשבהנייד .
מוני אלימלך-במידהוישמורהשלארוצהלחתוםעלמחשבלאיירכשמחשבעבורה .
אורי יעקובי  - למצבכזהישפתרוןטכנינוסף,ניתןלהתקיןארוןנעולבביתהספרבוהמורהיאחסןאתהמחשב
ובמידהואינורוצהלקחתהביתהאתהמחשבהואיכוללאחסןאותובביתהספר.מציעכיההוריםישתתפובעלויות
פרויקטהתקשוב,הןבעלויותהרכשוהןבעלויותהאחזקהוההרצאותבנושאבטיחותגלישהבאינטרנט .
מוני אלימלך-מברךעלשיתוףהפעולהעםהנהגתההוריםומודהלאוריעלהיוזמההברוכה. 
ליאורה ברש –רוצהלצייןכיבבה"סבטב"עהתהליךכברהתבצעוכלמורהקיבלהמחשבנייד.מוסרתכימרגע
הגעתהמחשביםראינוממש"קינאתסופרים"ביןהמורות.כלמורהראתהוהתעניינהמהעושהחברתהבנושא
תקשובחומריהלמידהשלהומידהתחילהגםהיאלהכיןתוצריםמתוקשבים.לסיכוםנושאמחשביםניידיםלמורות
זוהיממשקפיצתמדרגהפדגוגיתוממליצהעלכךמאד .
 .3ביה"סבטב"ע -לאורה ברש מנהלת ביה"ס:


הערכותביה"סלפתיחתתשע"ה -מספריתלמידים,כיתותומצבתכ"א:נכוןלהיוםשובצו 20תלמידיםבבית
הספר,המספרהגדולביותרמיוםהקמתו.ביתהספרכברערוךומוכןלשנתהלימודיםתשע"הכוללהערכות
למצביחירוםופינוילמרחבים  מוגניםבעתהצורך.ישרשויותהמבקשותלקלוטתלמידשלהםלביתהספר,
כמושקורהכלשנה, אחרישהתלמידנקלטבביתהספרמחליטההרשותביוםהאחרוןלפניפתיחתהשנהלא
לשלוחאותו.התופעהגורמתלמצבבותלמידאחרשהיהמיועדלביתהספרולאניתןהיהלקבלוהואהנפגע
העיקרי מכך.מציינתכיהצוותעבדכלהקיץעלהכנתהכיתותוכעתכולןערוכות לקליטתהתלמידים.השנה
נכנסיםבביה"סלתוכניתמעבריםהכוללתלימודמשמעותילקראתחייםעצמאייםבהוסטל.לצורךכךנכתבו
חוברותעבודהבנושאוהוכנוחומרילימודייחודיים.
נעבודהשנהמחודשדצמברבשיתוף עםמספרמקומותעבודהכמומשתלות באזור,גני ילדים,גניאירועים
וסוגי מקומות עבודה שונים .לכל לתמיד יהיה מיפוי מקצועי אישי ונקיים פיילוט לכיתה אחת השנה .יש
תלמידיםעםבעיותרגשיותקשותשהוחלטכילאישתתפובפרויקטהשנה.

מוני אלימלך  -מבקש להודיע כי תלמידי המועצה המקומית באר יעקב לא יקלטו בשנה"ל תשע"ה במועצה
האזוריתגןרוהעדאשריוסדרוכלחובותהעברהעומדיםהיוםעללמעלהמ-21,111.₪
גלעד בכר-מהקורהעםהנושאשלמחשבלכלילד? 
שייקה בילו  - בשלב זה הנושא הוקפא ,כרגע אנו מתקשבים את בית הספר ,מגדילים את רוחב פס התקשורת,
מוסיפיםנקודותשידוראלחוטיות,רוכשיםמחשביםניידיםלמורים,מתקשביםאתתוכניתהלימודיםוהדגשהוא
עללמידהבאמצעותחומרילמידהמתוקשבים.בואולאנשכחכילנושאשלמחשבלכלילדישמתנגדיםלאמעטים
הןבגיןהפסקהכמעטמוחלטתכלכתיבהידניתוהןמבחינתהקרינהועודגורמיםסביבתייםחברתייםאחרים .
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 .4פרויקטים במועצה – שמוליק מימון מנהל מחלקת חינוך.


הערכותהגניםלפתיחתתשע"ה -מספריתלמידים,כיתותומצבתכ"א– השנהפותחיםבפעםהראשונהבגן
רוהשניגניםחדשים שהוקמו בחודשים האחרונים .כעתלכלשכבתגיליששלושהגניםובסה"כישבמועצה
כרגע9גנים.נקלטוגננותוגנןחדשלמערכתהחינוך.יפתחושניפעוטונים. 



דוחמוסדותחינוךומצבתתלמידיםמערכתהחינוךגןרוהתשעה–המסמך מצורף לפרוטוקול זה.



מסע שורשים חינוכי לספרד – דוח התקדמות – לאור המצב הביטחוני הוחלט כי הנושא יבחן שוב לאחר
תחילתשנתהלימודיםותישקליציאהבמהלךחופשתהפסחתשע"ה.



ביה"ס קיץ  +קייטנות – דוח סיכום הפעילויות – הפעלת הקייטנות וביה"ס קיץ היו הצלחה גדולה ,הייתה
שביעותרצוןהןמרמתהפעילותוהןמכמותהילדיםשנרשמו.למרותהמצבחירוםשל"צוקאיתן"השתתפו
בין 131ל-121כליוםבביה"סקיץ.שתיהקייטנותהתקיימובמרחביםהמוגניםבביתהספר.בקייטנותגנים
הגיעו161מתוך101שנרשמומידייום.

בכבודרב, 
שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה 
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נספח מספר  – 1שירותי אינטרנט
שירותי אינטרנט-
בתי ספר בעלי קו אינטרנט עם סיב אופטי שניתן לשדרגו אד הוק -במקרהזהישודרגהקוהקייםלתעבורה
במהירותשל 50Mהחלמתאריך.1/19/7112 
לתשומתליבכם,קוהאינטרנטבביתהספרישודרגלאחרשהרשות/הבעלותתודיעבכתבלבזקכיהקובבעלות
הרשותוידועלהכיהתשלוםיבוצעעלידימשרדהחינוך .

לבתיספראלולאימומןתקציבהחלמתאריך11/19/7112 ותקציבזהיועברישירותלחברתבזקובזקבינ"ל,
כאשרהשתתפותהרשותבמימוןמקבילתחלבחודשספטמבר. 
כמוכןבמידהומדדצריכתהקויצביעבמהלךהשנהעלפעילותענפהבאינטרנט,תישקלהגדלתנפחהקו .

בתי ספר שאינם בעלי סיב אופטי או שבית הספר מחובר לאינטרנט בקו הדורש שדרוג מורכב-במקרהזה
יותקן קו תמסורת (על בסיס סיב אופטי) במהירות 50Mעל ידי חב' "בזק" במועד שיתואם עם בית הספר
והרשותהמקומית,יודגשכי :


בתיספראשרתוקצבובעברבמסגרתתוכניתהתקשובהלאומית-ימשיכובמתכונתהקודמתשלתשע"ה,קבלת
תקצובממשרדהחינוךעלפיאותוגובהמימוןוהיקפיתקציבכוללקיזוזהשתתפותהרשותמראש וזאתעד
ליוםהחלפת/שדרוגהקוהקודם. 



לבתיספרשלאתוקצבובמסגרתתוכניתהתקשובהלאומית-לאיינתןכלתקציבלביתהספרעדאשריושלם
שדרוג/התקנתהקו .כאמורתקצובהקועלידימשרדהחינוךיחלרקמיוםבויותקןהקו,כאשרעלותהקו
תועברישירותלחברותבזקובזקבינ"ל .



קוהאינטרנטבביתהספרישודרגלאחרשהרשות/הבעלותתודיעבכתבלבזקכיהקובבעלותהרשותוידוע
להכיהתשלוםיבוצעעלידימשרדהחינוך .



השתתפותהרשותבמימוןמקבילתחלמיוםהתקנת/שדרוגהקו. 



במידהומדדצריכתהקויצביעבמהלךהשנהעלפעילותענפהבאינטרנט,תישקלהגדלתנפחהקו .
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