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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת החינוך מספר  1ל - 2016 -שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך – אושר פה אחד.
 .2ביה"ס יסודי "גן רוה" – נילי ביידא מנהלת ביה"ס היסודי  -תמונת מצב סיכום שנת תשע"ו ,פעילויות
פרויקטים וצרכים לתשע"ז:
א .ביה"ס עבד לפי תכנית הלימודים הכללית של המשרד ובנוסף הפעלנו את התכנית הפנימית שלנו הכוללת
לימודי העשרה נוספים כגון לימודי חקלאות .כפר הנוער עיינות נתן שטח אדמה ,כלי העבודה ,ציוד
השקיה ועוד .המועצה מימנה את עלות המורה לחקלאות .הפעילות נערכה השנה בשכבות ג' ו-ה' .יש רצון
להמשיך את הפרויקט בהיקף של  2ש"ש גם בתשע"ז ואף להרחיבו לשכבות גיל נוספות.
ב .פרויקט חדש שהחל השנה הוא עיתון בית ספרי ,פרי העבודה של העיתונאים הצעירים מכיתה ה' עד ח'
יחד עם הורה שהוביל את הפרויקט בהצלחה רבה ,העיתון מסכם את כל מה שנעשה בבית הספר במהלך
מחצית ב' ויחולק לכל הבוגרים בסיום שנת הלימודים.
ג .הייתה השנה התקדמות רצינית בנושא המחקר המדעי ,משלחת תלמידים יצאה לתחרות ארצית ,קבוצה
התלמידים של ביה"ס חקרה את ההשפעה שיש למוזיקה לסוגיה ,המושמעת לתרנגולות ,על כמות ההטלה
של ביצים בלול מטילות .לצערנו המורה למדעים השנה עוזב.
ד .זהירות בדרכים – השנה נעשתה פעילות אינטנסיבית בנושא מפאת חשיבותו .המורה יעל שי הפעילה את
הפרויקט בהצלחה רבה .השינוי מורגש בהסעות ותרם להורדת רמת החיכוך בין התלמידים לבין אחראי
ההסעה .נוצרו במהלך השנה חיבורים ושיתופי פעולה מתמשכים בין רכז התחבורה יוסי לבין התלמידים
הבוגרים האחראים והמורה המלווה ויחד עם הנהגים כך שנוצר מעגל בעלי אינטרסים אשר יחד תורמים
להתנהגות זהירה יותר בכל הקשור לזהירות בדרכים.
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ה .חינוך גופני וספורט – התקדמות רבה הייתה השנה והתלמידים הגיעו להישגים מכובדים מאוד בגלל
היכולות שלהם ובגלל עבודת צוות המורים ,הצטרפותה של מורה חדשה הוסיפה גם היא להישגים ולצוות.
ו .מעורבות חברתית – פעילות חשובה מאוד בבית הספר ,יש מועצת תלמידים פעילה ,יש מנהיגות מתמטית
מובילה המנוהלת ע"י הרכזת למתמטיקה .השנה שולבו לימודי המתמטיקה יחד עם פעילויות ספורט
והופעלו ימי שיא בנושא השנה .יש סיירת ירוקה החראית על כל נושא האקולוגיה והמחזור ,כבעבר
תלמידי שכבת כיתות ח' הם המדריכים בטיול הבית ספרי ,בכלל ניתן לקבוע כי התלמידים הבוגרים הפכו
ליותר משמעותיים בביה"ס השנה.
ז .מענה רגשי לתלמידים – נעשית פעילות חינוכית טיפולית הממומנת ע"י המועצה כגון טיפול באמצעות
ספרות ,טיפול באמצעות בעלי חיים וקבוצות העצמה חברתית טיפולים שעוזרים מאד לתלמידים בעלי
צרכים מיוחדים .סבורה כי יש צורך להמשיך בזה בשנה הבא.
ח .הערכות לשנה"ל תשע"ז  -מספרי כיתות ,מספרי תלמידים ,מספרי מורים ,יציאה לשבתון ,תכניות לימוד
ופרויקטים  -כרגע עלינו לשיא חדש  731תלמידים 25 ,כיתות כולל כיתות החינוך המיוחד ,ממוצע
תלמידים יעמוד על  29.4לכיתה.
ט .פירוט מספרי תלמידים לפי שכבות :א ,101-ב ,95-ג,95-
י .פירוט מספרי כיתות לפי שכבות:

א',3-

ב',3-

ג',3-

ד ,80-ה ,91-ו,92-
ד',3-

ה',3-

ו',3-

ז ,76-ח.80-
ז' ,2-ח'.3-

אורי יעקובי  -במידה ויש צורך בחדרי לימוד אני מציע להשמיש את חדר הקרוון שכרגע מוקצה לטובת הצופים
לטובת כיתה נוספת כדי שלא תהיה צפיפות בכיתות ביה"ס.
גלעד בכר  -יש צורך לטפל במזגנים של ביה"ס ,שוחחתי עם צורי והוא שוחח עם דריטי בנושא ,אולי יש צורך
להוסיף מזגנים לחדרים?
שמוליק מימון  -צורי קיבל ממני הנחייה להנפיק רשימת מזגנים לא שמישה/תקולה ולהעבירה לשמוליק לצורך
טיפול מול אבנר קריטי.
מוני אלימלך  -אבדוק את נושא המזגנים לעומק ונעשה ככל שצריך כדי שהמזגנים יעבדו ויתנו את ההספק הנדרש
מהם בכל בכיתות ביה"ס.
נילי ביידא  -שלוש מורות יוצאת השנה לשבתון ,סגנית המנהל יונה יונגר פורשת ,נוצר חסר של מורות בשכבת
כיתות א' ב' ועכשיו אנחנו קולטים מורות מנוסות לצוות.
שייקה בילו – רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות ליונה יונגר בשם תושבי המועצה ,ההורים והתלמידים כאחד על
שנים רבות של הוראה ,חינוך ועשייה רצינית תוך השקעה יוצאת מן הכלל במערכת החינוך של בית הספר הן
כמורה ,הן כרכזת והן כסגנית מנהלת ,נאחל לה בהצלחה בדרכה החדשה.
מוני אלימלך – רוצה לעדכן את הפורום כי תכנית הבינוי להגדלת שטח ביה"ס הפקעת שטח  15דונם שיצטרפו
לשטח ביה"ס הקיים נמסרה להפקדה .במידה ולא יהיו התנגדויות לתוכנית תוך  60עד  90יום יוצאים להתחלת
עבודה בהכשרת הקרקע לקראת הפרויקט.
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צרכים לתשע"ז:
 .1תוספת  15ש"ש עבור יעוץ במימון המועצה בגין כמות תלמידים גדולה ,חוסר בתקן ועליה בצרכים מיוחד בכל
הקשור בטיפול בנושא הרגשי של התלמידים.
 .2המשך תמיכה המועצה בתוכנית הטיפול במענה רגשי לתלמידים ,טיפול באמצעות ספרות ,טיפול באמצעות
בעלי חיים וקבוצות העצמה חברתית.
 .3מציאת פתרון יצירתי להוספת שטחי משחק כי כרגע פשוט צפוף מאוד בהפסקות במיוחד בגלל שמספר
התלמידים גדל כל שנה ושטח ביה"ס נשאר קבוע כבר כמה שנים.
 .4המשך מימון לימודי החקלאות כפי שנעשה השנה באותו היקף ואף לשקול הגדלת היקף השעות ,אם ניתן.
 .5הקמת חדר מחשבים נוסף ,על פי צורך שהוכח ,ואופיין ,ע"י שייקה עמית ושמוליק.
שייקה בילו – ממליץ להיענות לרשימת הצרכים של ביה"ס לקראת תשע"ז.
 .3ביה"ס "בטב"ע" – אביטל סובל-רויף מנהלת בית הספר  -תמונת מצב סיכום שנת תשע"ו ,פעילויות פרויקטים
 השנה עברה במהרה והחלטתי להציג בפניכם את הדברים העיקריים הבאים:א .פרויקט צבא בו יצאו קבוצת תלמידים בוגרים ליום בשבוע לפעילות התנדבותית בצה"ל בבסיס ח"א אויר
בצריפין .רוצה לציין כי התלמידים התרגשו והיו מאוד מרוצים מההתנדבות ,מהמפגשים עם חיילים ועם
המסגרת הצבאית .ראש המועצה העניק לתלמידים תיקי גב למתגייסים .בשנה הבאה יתכן כי נוסיף יום
נוסף לפעילות זו ויתכן כי תבוצע בבסיס הילה.
ב .פרויקט נוסף נעשה בתחום עבודת שורשים ,פעם ראשונה שהתלמידים נפגשו עם ההיסטוריה של
המשפחה ובנו עץ משפחה ,כאשר השיא היה המפגש סיום עם ההורים בטקס מאוד מכובד .תלמיד שלנו
קיבל פרס מיד בן צבי בגין העבודה שעשה.
ג .הקמנו השנה קיוסק בבית הספר ,התלמידים היו שותפים בבחירת ותמחור המוצרים .כל התפעול הוא
באחריות התלמידים וביישומם .הקיוסק מופעל על עגלה כמו באירועים מכובדים .התלמידים למדו חישובי
מחיר ,החזרת עודף ,תהליכי מכירה ועמידה בתור כחלק מלימודי כישורי חיים.
ד .שני תלמידים ניגשו השנה בפעם הראשונה לבחינת בגרות בהיקף של יחידת לימוד במתמטיקה .מחפשים
עוד מקצועות בהם ניתן להגיש לבגרות ברמה של יחידה או שתיים.
ה .בשנה הבאה יהיו בביה"ס שבע כיתות ,כעת מתקיימות ועדות השיבוץ והקליטה לביה"ס ,בתשע"ז לא
תיפתח כיתה א' אך נעמוד על  80תלמידים ויתכן כי נגיע אף ל.90 -
ו.

חברנו לקופ"ח כללית לפרויקט "אורח חיים בריא" לשמירה על אורח חיים בריא ושמירה על משקל,
היגיינה וניקיון ,המרצים כולם מגיעים בהתנדבות מקופ"ח כללית.

ז .רוצים לחזור לפעילות נוספת עם גני הילדים של המועצה.
ח .מורה אחת עוזבת לתפקיד חיצוני ונקלוט מורה למשרה מלאה ,מורה נוספת יוצאת לשנת שבתון .בביה"ס
יערכו בתשע"ז שתי השתלמויות מוסדיות ,הראשונה בנושא פיתוח חשיבה והשנייה בהכנה לקישורי חיים.
רוצה להודות על שיתוף הפעולה עם ההסעות עם ביה"ס גן רוה וכפר הנוער עיינות ,מצורפת מצגת של ביה"ס
בטב"ע.
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 .4עדכונים ממערכת חינוך גן רווה – שמואל מימון  -מנהל מחלקת חינוך:
א .אשכול גנים – תמונת מצב סיום שנת תשע"ו ,צפי תשע"ז – מסיימים  252ילידים וניפתח עם  ,245יתכן
כי יפתח גן חובה אחד נוסף ובסה"כ יהיו  9גנים.
ב .תיכוניים  -תיכון ברנר/עיינות  -תמונת מצב סיום שנת תשע"ו ,צפי תשע"ז – מסיימים  276תלמידים
מתוכם  69בוגרי שכבת יב' ,הצפי לתשע"ז  285תלמידים בתיכון.
ג .גן הדס (הגן השפתי) קלט השנה  9תלמידים מילדי המועצה.
ד .בודקים בחינה של קבלת אחריות פדגוגית ,מנהלית וחינוכית על גני הילדים של בסיס הילה ושל קיבוץ
פלמחים ,כך שהם יהיו כפופים כפיפות מלאה בכל המובנים למערכת החינוך של המועצה.
א .פתיחת קייטנות קיץ תשע"ז – שנת שיא  -קייטנות גנים נרשמו  210ילדים.
ב .ביה"ס קיץ – שנת שיא  -נרשמו  150תלמידים לכיתות א' וב' בחמש קבוצות לימוד.
ג .קייטנת מתמטיקה ואנגלית כיתות ה' ו' ז'  -נרשמו  107תלמידים.
ד .קייטנה לכיתות ג' לא תיפתח כי מספר הנרשמים היה נמוך ,כ 20 -מתעניינים בלבד והדרישה הגיעה
מאוחר ,ממש לפני היציאה לחופשה כך שלא ניתן היה לתת מענה לקבוצה כה קטנה בפרק זמן כה קצר.
מוני אלימלך – פנו הורים לתלמידים מברנר בנושא המורה קלר אורן אשר לטענתם הביעה את דעותיה הפוסט
מודרניות בנושא צה"ל ועוד ,נעשתה פניה לשר החינוך בנושא ממתינים לתגובתו .נעשתה בדיקה של המפקחת על
ביה"ס הספר והיא מסרה שלא היו כל חריגות בהתנהגותה של קלר אורן.
בנושא אוטובוסים ,אנחנו נאלצים השנה להיפרד מאוטובוס נוסף ,מודל שנת  2000ונכון להיום יש לנו 9
אוטובוסים בלבד ובמידה נצטרך לרכוש עוד אוטובוס אז נתארגן בהשגת הסכום הנדרש .עד אז נאלץ להסתדר עם
האוטובוסים הקיימים  +אוטובוסים שכורים.
שייקה בילו – רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לנילי ביידא על תפקידה כמנהלת בית הספר בשנתיים האחרונות.
בשם תושבי המועצה ,ההורים והתלמידים כאחד על שנים רבות של הוראה ,חינוך ועשייה רצינית תוך השקעה
יוצאת מן הכלל במערכת החינוך של בית הספר הן כמורה ,הן כרכזת שכבה והן כמנהלת.
אני רוצה לאחל לנילי בהצלחה בדרכה החדשה.
בכבוד רב,

ד"ר שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
מועצה אזורית גן רוה
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