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  ג' תמוז תשע"ח

2018יוני  16   

 

 מערכתחינוךגןרוה–תשע"ח–תקצירתמונתמצב

 ביה"סיסודיגןרוה:

  28.5, שתי כיתות חינוך מיוחד, ממוצע: חינוך רגילכיתות  25תלמידים  769ח'  -א' –ביה"ס יסודי  

  עובדי מנהלה. 2-סייעות ו 12-מורים ו 50הצוות כולל 

  לימוד. כיתות 3חדר מורים חדש ויתווספו הקיץ יבנה  שיפוץ בקיץ שעבר,בית הספר עבר 

  מחשבים ניידים  70נרכשו בשנה שעברה לכל מורה ועוד  יםנייד יםמחשב שנתייםנרכשו לפני בבית הספר

 עמדות. 25לתלמידים ועוד כיתת מחשבים בת 

 ין הישן.יבשנה שעברה הותקנו תקרות אקוסטיות ותאורה חדישה בבנ 

 .הוקם בור קפיצה לילדים 

  שכבות ב קרב בהשתתפות המועצה תוכניתשעות שבועיות ע"י  2בבית הספר מופעלת תוכנית העשרה בהיקף של

 .א' עד ו'

  שעות שבועיות עבור יועצת נוספת במימון המועצה לשכבות ז' ח'. 20ניתנים 

  שעות תגבור אנגלית ומתמטיקה במימון המועצה לשכבות ז' ח'. 20ניתנים 

  שעות תגבור עבור סייעת לשכבות א' ב'. 27ניתנים 

 .בבית הספר פועל פרויקט השאלת ספרים לתלמידים 

  יועסק יועץ חיצוני לטובת בניית תוכנית אב לחינוך במערכת החינוך של  הההערכות לשנה הבאלקראת ובמסגרת

 המועצה.

 "בבית הספר פועל פרויקט "בית ספר מקדם בריאות. 

 שבמסגרתה ניתנים שעורי העשרה ה' -למצוינות לתלמידי כיתות ד'בבית הספר פועלת תוכנית לימודים  -אמירים

 והרוח.בתחומי המדעים 

 פ עם כפר הנוער עיינותתהספר מופעלת תוכנית העשרה בחקלאות לכיתות ג', במימון המועצה ובש בבית". 

 ו'.-תוכנית לימודים וסיורים לימודיים לכיתות ד' -שת"פ עם רשות הטבע והגנים 

 "תחילת פעילות עם עמותת "ידיד לחינוך" בה גמלאי המועצה מתנדבים בבית הספר. -"ידיד לחינוך 

 תוכנית חקר המשפחה, כאשר הילדים מלמדים את המבוגרים כיצד ניתן להשתמש באמצעים  -ריהקשר הרב דו

 טכנולוגיים.
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 ביה"סלחינוךמיוחדבטב"ע:

  כיתות אם. 7 -לומדים בה 94מספר תלמידים 

 8תרפיסטיות,  5מורים מקצעיות,  2מחנכות,  7סייעות, סה"כ הצוות מונה  3-נקלטו בתשע"ח מחנכת חדשה ו 

 יועצות ויועצת חינוכית ומערך מתנדבים רחב.

 רשויות מקומיות ואזוריות. 25 -התלמידים מגיעים מ 

  אייפדים כדי שכיתה שלמה תוכל לעבוד במקביל.נרכשו 

  ,מבצעים שיתופי פעולה להרחבת מעגל ההתנסות במתקן ההתפלה, במטבח כפר הנוער עיינות, בגני המועצה

 בחברת אמינולאב ועוד..

 שעות לימוד במתמטיקה לקראת הכנה לבגרות. התווספו 

 .מופעלת תוכנית אורח חיים בריא ותוכנית לימודים נוספת להעשרה 

  צופים.הנוער עיינות, בית ספר בן גוריוןמקיימים שיתופי פעולה עם צה"ל, בית הספר היסודי גן רוה, כפא , 

  תלמידים. 5השנה יוצאת משלחת ראשונה לפולין עם 

 והשתתפות באולימפיאדת המדע. )בית הספר זכה במקום ראשון( שנה למדינת ישראל 70חידון  התקיים 

אשכולגנים:

  גנים, תשעה בקרית החינוך בעיינות, שניים בבסיס הילה ושניים בפלמחים. 13במועצה 

  בהפעלת המועצה. צהרונים 6 -ו מעונות יש שלושה 

  "ולל השתלמות לגננות בנושא העשרה בלימודי מתמטיקה כ תוכנית –מפעילים בגנים את פרויקט "קודקוד בחינוך

 ד"ר סולי נתן., הנחיה והובלה של בפיקוח

 תוכנת חיפוש ייעודית לגני ילדים.-"גוגלה"  תוכנת  מחשבים והם עובדים עם השנה בגני החובה הוכנסו 

 "עובדים בשיתוף פעולה עם תאגיד המחזור "תמיר 

  נחייה בבית עובד.קיים שיתוף פעולה עם המרכז לכלבי 

 .מקבלים סל תרבות עשיר הכולל הצגות, מופעים מידי חודש 

  ספרים מתנה במהלך השנה. 6קבלת  -ספריית פיג'מות בגנים מופעלת תוכנית 

 אחת לשבוע מגיעים ילדי הגנים לספרייה, משאילים ספר ועוברים פעילות בין  -פעילות קבועה בספריית המועצה

 כותלי הספרייה.

 פעילויות המקדמות מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. בסוף שנה מתקיים הפנינג קהילתי אשר  -התנדבות

 הכנסותיו מועברות לתרומה לעמותת שונות.
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חינוךמיוחד:

  בתיכון. 4בבית הספר היסודי,  24בגנים,  14ילדים:  42השנה לומדים בחינוך המיוחד בגן רוה 



תוכניותבינוי:

 להרחבת בית הספר הכוללת הוספת מבנים, הגדלת החצר עבור הילדים. קיימת תוכנית בינוי 

 ומוסיפים שלוש כיתות לימוד בבית הספר. בונים חדר מורים חדר חדש ,בשלב ראשון 

 אדי נס ציונה במשטח ובשלב שני מעבירים את חניית כל הרכב מהמשטח שמול בית הספר לשטח שמעבר לו

 המוקם בימים אלה ממש.

  שטח בית הספר יוגדל משמעותית ויכלול את כל שטח החנייה שפונתה למעט כביש גישה היקפי בשלב השלישי

 שיעבור ממזרח לחנייה.

 .בשלב הרביעי תחל בניית מבנים נוספים עבור בית הספר בחלק מהשטח שהיה משטח חנייה בעבר 

 בכבוד רב, 
 ד"ר שייקה בילו

 יו"ר ועדת החינוך

 מועצה אזורית גן רוה




