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דיון במה נעשה, מה יעשה ומה הפעילויות הנדרשות בנושא לקראת  – תשע"ח –דיון בנושא אלימות בבית הספר  .2

 .תשע"ט

מתנגדתהיאכשעלההנושאשלאלימותצובעאתהשיחקצתבאופןחריגומסבירהכי–מנהלתביתהספר –גלית אסא 

כשאירועיםהם אלימותבביתהספראפילו המושג כאשרמרביםלחזורעל אלימותבביתהספר. מקרי ריבוי למושג

רועיםנבואההמגשימהאתעצמה.נכוןשישאיאירועיםטבעייםולאאלימיםאוחריגיםאנחנוצפוייםלהגיעלמצבשל

 אבל הולמת לא התנהגות של כאלההיא והיו אלימה התנהגות כל הספר. בבית קשה שישאלימות להגדרה מתנגדת

 נעשו וב' תהליכיםמידבכיתותא' הן עםההוריםולטיפול, לאחושבתשישמקוםלהמעיטבחשיבותעםהילדיםהן .

ישגםאירועימשמעת.760-אבלישלקחתבחשבוןכשישחברתילדיםשללמעלהמיםאירועה

 מעדכנתכי חדשלישתקנון קייםביתספר, התנהגותבביתהספר. לכללי הנוגע הסבריםמפורטיםבכל מדרגישבו

עוץוהפיקוחכפישנדרשומקובלבחוזרימנכ"ל.התהליכיםאינםקלים,יטיפולבאירועיםחריגיםוישמעורבותשלהי

ולכלתאונהישדו"חאירוע/תאונהוכאלהחריג.לכלאירועמשמעתיעותרצוןההוריםהםמטופלים,לאתמידלשבאבל

לצערנוחלקגדולמהמקריםצריכיםהיולדעתעלכך.שלכלבעליהתפקידומופציםמתועדיםוהםחמישהבתשע"חהיו

.כוללפגיעהבצנעתהפרטיצאומכלפרופורציהופורסמובקבוצותמידעללאבקרהתוךהשמצתביתהספר,הילדים

ואיומיםעלהורים,כוללפגיעהבהוריםהייתהגם העלייםמקובלםשאיניםדבר, לחלוטין. ישלקחתמציינתשובכי

אבל זהמוכן לעיתיםהטיפולאינולשביעותרצונםהמלאהשלהורים, כי הטיפולאחראיתעלגליתכמנהלתבחשבון

כלמקרהמציינתכי.שיפורהאקליםהביתספריהמערכתוכלזאתיחדעםטיפולבבמקרים,הטיפולמולההוריםומול

וייהואי אלימותבשנתהלימותוכניותמעורבותעםהצשחודי למנועמקרי ועםההוריםכדי דיםתשע"ט.וותהחינוכי

 כי מוסיפה גלית שיש להבין יש להציב גגבולות בתקנון. שנכתב כפי בדיוק להתנהגות, להוסיףברורים רוצה לית

 כי ולהבהיר חלק הם ההורים נפרד בלתי מהשיח הטיפול, ומדרכי החינוכי אבל התהליךהם הקובעיםאת אלה אינם

.מישאחראיעלהתהליךהטיפוליבמקרהאלימותומניעתאלימותאלהמקצועיכוללמעורבותבעליתפקידיםהטיפולי

 דיםמוסמכיםבמערכת.ובעליתפקיצוותהניהולמנהלתביתהספר,הם
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לבדוקמהחשיםהתלמידים. בנושאיםשוניםכדי מיצ"ביםפנימייםבביתהספר נעשו כלקחמהעבר גליתמציינתכי

התלמידיםנתנוישנהעליהו–והמוגנותשחשיםהתלמידיםהאקליםהביתספרינערכובנושאאורמיצ"ביםשנמצאכיל

רבעבר.ניםיחסיתגבוהיםלנשואיםאלהמאשציו

היאנתנה לקחתחלקאפשרותלקבוצהגדולהמאדשלהוריםבנושאהנהגהמוסדיתמציינתגליתכי להיותשותפים,

.למרותהשתתפותמספרלהביעאתדעתםולקחתחלקבכלהנעשהבהנהגההמוסדיתבתהליכיםבתוךביתהספרוכמובן

 הספר, בבית בנעשה הורים של אישי.ישרב באופן המוריםוכלפיה כלפי דיבה ומוציאים הוריםהמשמיצים קבוצת

במרקםהרגיששלבמוטיבציהשלהמורים,ביחסיםשביניהםלביןההורים,בעבודתהצוותכולוובעיקרתפוגעהתופעה

גורםלקשייםרביםבצוותבהתמודדותשלומידייוםבפניהילדים.האקליםהחינוכיוזהעוד

לפתוחמעגלישיחנוספיםמעברלהנהגההמוסדית,כדישנוכללהגיעלשיחפתוחיותרעםגליתמתכננתבאאניבשנהה

טופלבאופןמקצועי,עלפיחוזרמנכ"לועלפיידיעתהכלאירועשהגיעלמציינתשובכייותרהוריםבמהלךהשנה.

דיםולאצבעואתביתהספרכ"ביתספראלים".הנחיותהפיקוח.האירועיםהבודדיםשלגילוייאלימותהיובוד

מוגנותתתחילבעבודהמידכשנחזורלעבודהסדירהיחדעםהפיקוחלשנתהלימודיםתשע"טבנושאתוכניתהעבודה

מאחלתשתהיהשנההיאומהצריךלעשותלאורךכלהשנהולאורךכלשכבותהגיל.תוהייעוץ,נגדיראיפההבעייתיו

להוציאמהלכסיקוןאתהמילה"אלימות"כדישלאניפולשובלמצבבוהנבואהלצעריתגשיםמכלהלבממליצהטובהו

אירועיםהםטבעייםולעיתיםמתאימיםהםאנונחשפיםלאחרונהישלהביןכיחלקגדולמהאירועיםלהםאתעצמה.

לגילולמצבהנפשישלהילדים.

הפסיכולוגישלהמועצהכוללאותיואתהפסיכולוגיתהמלווהאתביתחשובלהביןשהשרותמסבירכי–יעקב יבלון

כיווןלבחורשםאחרלמהשאנחנוקוראיםאלימות,וצריכיםהספר,וישנהפסיכולוגיתנוספתהמלווהאתהגנים.לטעמ

הואמצייןכיזולאתמיד"אלימות".חלקממהשקורהמידייוםבמערכותחינוךהנראהכאלימותאוכהתנהגותחריגהש

נפגע,ככלשנרצהלהיותרגועיםאנחנולנו".כשישהאלימות שודדת אותנו"שמקצועיותלאחרונהנהוגלומרבמילים

שלושביןלהבחיןזהלדעתאנחנוצריכיםלעשותמהש.רציונליתאתהיכולתשלנולחשיבהמעוותוזהמבפניםרותחים

תהתנהגות,הבעיהבמקרהזהיאבגדרבעייהאםתוקפנותהצריךלבחון."אלימותשלמהשמכונה"עיקריותקטגוריות

הביןחייביםלרמהשונהלחלוטיןשלבעיהבהתנהגות.צריךלוודאשזולאבריונותשזוהיאלאהילדאלאהבעיותשלו.

הסביבהשה ועבור עבורו הילד אישיתשל בעיה היא התנהגות פרעת לבין זה בין ישלהבחין בריונו. התנהגותשת זו

ומסוכנתהרבהיותר.מכוונתלפגיעה,מנצלתמעמד

 שנה,15-,למעלהמבמועצהאהובכלהשניםשטגוריותשונותשלגילוייאלימותומצייןכישלושקיעקבמבחיןבין

וכךכיתהםבעייתהתנהגותהמתקיימתבמסגרתהחינוהמקרים.רובחריגהלעיתיםרחוקותבבעיותהתנהגותנתקלנורק

ישנה.ההתערבותהנדרשתבכלאחתמשלושרמותבעיותההתנהגותהיאשונהלחלוטין.גםמתחילומסתייםהטיפולבה

להביןשישמערכתהעושהעבודהומנסהלהביןמהגרםישנהחובהצורתהתנהגותחריגה/שונהפוגעת.הגדרהשונהשל

יעקבחוזרומדגישכיבניאדםנוטים,הטיפוליתהמתאימהעבורו.לילדלהתנהגכפישהתנהגכדילהתאיםאתהפעילות

 תמיד, כמעט חריגות אירועי עם להחמיר בהתנהגות המשתנים. כל של בדיקה שללא מבנהידוע שבגלל ילדים יש

יעקבממליץכימניסיונו.והםנוטיםלעיתיםלהתפרצויותכעסהאישיותשלהםהםיותרמורכביםמבחינההתנהגותית

לבחוןכלילד,לבחוןכלהתנהגותספציפיתמסוימתאירועלגופו,לבחוןכלאמוןבמערכתולתתלהאתהזמןלתתכדאי

.לארצויואףניתןלהגדירכפגיעהבטיפולכלמצבבורציםומדיריםאתהילדומולהלתתאתהטיפולהמקצועיהמתאים

 ודורשים מהמערכת. להקיאאתהילד המלוויםאתמערכתהחינוךככאלהמדגישכי כולנו , לאפשרלמערכתצריכים
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צריךל הקהל פעילותידועהלקהלהרחבולאתמיד לאתמידכל בעיותתוקפנותואלימות. עשותתהליךמתאיםמול

להיותמודעלפעילויותבגללצנעתהפרט.

לכלהתנהגותחריגהישתהליךוישחשיבהוישפעילו זהליידעכי חלקמהעניין בעלייותשמתקיימותסביבהאירוע.

לפתוראתהבעיה.המקצועבתחוםבמועצה כדי בילדובסביבתו והנדרשלטיפולמקצועי מנסיםלעשותאתכלהניתן

לעיתיםהתגובההביתספרית,יעקבמצייןכיברורכילאתמידתהיהשביעותרצוןלכלהצדדיםגםלפוגעוגםלנפגע.

ופכתלהיותלאמקובלתעלחלקמההוריםואזמתחילכדורשלגשרקמפריעלתהליךהטיפולימרגעשהתערבוההוריםה

םמשתפיהםתמידלאהוריםשהםהבעיהולמרותשישעבודהעםהילדההוריםידועוכברפגשנוהחינוכיהכירגיש.

פעולהולעיתיםזהגורםלחריגות.

ב בוחנים כאשר כי מסביר מיעקב הסתכלות החינוךלמעלה במערכת כי לומר בהחלט שלניתן תהליך קיים בארץ

במהמותרלהוריםלהתערבגבולותהצבתנושאותופריקתעולבהתפרק מהמותרומהאסור, ברוריםשלהתנהגות,

מוגבלבצעדיםאותםהואיכוללבצעמולהילדיםוההוריםהיוםביתהספרמעורבים.היותובמההםצריכיםלהסתפקבל

הסמכותההוריתבשניםהאחרונותבגללרגולציהקשיחה.האמיתיהנדרשפיקוחלאמאפשראתהתהליךהטיפוליכיה

הגבולותיעקבגםמוסיףכיגםבביתלכןאנחנורואיםהתנהגויותחריגותבגילאיםהצעיריםיותרמאשרבעבר.ונפגמה

נפרצוולכןלילדיםישחווהפסיכולוגיתגרועהשאינהמטיבהא ההוריםחייביםלדעתשישבביתתהתנהגותהילדים.

הספרובמערכתהחינוךאנשיםשהםאמוניםעלהחינוךוהטיפולהמקצועיבמקריםכאלהשלהתנהגותחריגה.

מעורבישכרגעפעילותבנושאיטיפולבאלימותובביטויייעקבמוסיףומצייןכיכיוםזהוטרנדארציבכלמקוםבוהוא

אלימותובו טות. שלבי המעברוהשילובשלילדבהכניסהבנוסףלךישלשיםלבכי הםביתהספרכמערכתחדשה,

.תאימפולסיביובופגיעולכןתגובותיויותרהנמצארגישוהילדתהליךמאדמורכבו

רואהכירובמקריומכתכדילעזורלולעבוראתהשלבהזה.לעטוףאתהילדבסביבהתסבורהשיש–קארין גזלה

ישמעורבותשלכלהגופיםהמקצועייםבמידה גםאםהטיפוללוקחזמן. מקצועי ההתנהגותהחריגהמטופליםבאופן

והאירועדורשזאת.

ישהאלימותעדכדיאירצוןללכתלביתהספר,לפידעתמספרמקריחוותהמספרתכיילדתה–אהרוני בן חמו גל

מענהמקצועישתדעלתתלהוריםפתרונות,למוריםפתרונותולמערכתכולהימקצועבתחוםשלבעללכנסועדהכזו

.לטיפולבמקריאלימותבביתהספר

בכלמקרהשישבעיהנפתרבהינףיד,שליפהולאכלאירועניתןלפתורלאנעשהבמצייןכיתהליךכזה–ב יבלוןיעק

ובן,ככלשישיותרילדיםבחללמוגדרישיותרבעיותהתנהגות.המערכתמתמודדתעםמציאותמורכבת.בממוצעכמ

הצפופותבכיתות.לאורךכלהשנהדווקאהפוכהבדיוקתופעהבביתהספררואיםבפועלאנחנואמרהכי–רפפורטיעל 

שמדאיגזוואיןהתנהגויותחריגות.מהגידופיםאיןכלל,בכיתותהגבוהותאיןאלימותובמיוחדתלמידים30שלמעל

וישנוכחותשלסייעותתלמידים28-ל24שכבותא'וב',שישבהםבדרךכללבממוצעבין,תותהנמוכותהתופעהשבכי

.יםיחסיתגבוההיוהאלימותמקצועיותואחרות,גילוייההתנהגותהלקויהומקרי

ישצורךוולגלותכיאםישילדאליםמתייודעיםכיצריךלפעולבאופןמידישואלאתהפורוםכולו–גיא ברודצקי

מידי באופן לפעולאומההסמכויותשלהמערכת?לטפלבו ?האםצריךלחכותשקודםיקרהאירועאלימותורקאז

.שאפשרלעשותפעילותמונעת?

–יעקב יבלון לצערו כי מקצועימציין ישלפעולשישלטפלבכלילדבאופן נמוכה, כניסהלרזולוציהכזו אישיאין

לאחראבחוןההתנהגותהתוקפניתשלוואיזוהשהיהאוהרחהאוטיפולניתןואפשרילעשותמולהילדהאליםוהוריו.

מוגבל. די הפעילויותשלו הפעילויותואשכול באופן ישמספרלאמבוטלשלביתהספרמוגבל כי הואמציין בנוסף
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 מידעעל ויתורסודיותולכן אתהוריםשלאחותמיםעל התנהגויותחריגותשהיהקייםבגניםלאעוברלביתהספר.

התוצאהשלחוסרהחתימהשלההוריםאנחנומגליםבהמשךהדרךהחינוכיתשלהילד,לעתיםזהמאוחרכיאזהואכבר

עושהמעשה.

–גלית אסא כלילד,במיוחדהצעיריםבגילאישש.מציינתשכלילדהואעולםבמלואולפידעתהישלתתהדעתכי

ישלפעולרגישותבכלהקשורלטיפולבילדהםרגישים,פגיעיםולעיתיםחייביםלקבלתשומתלבמיוחדתומיד.שבע,

-במספריםבאופןחריגילדצעירביוםהאחרוןשלהשנהבוהשתמשהמעורבבמקריהתנהגותחריגה.לגבימהשקרה

האמצעיםשישמישורהמקצועיככלשניתןעלפיבמישורהמשפחתיוב,ע"יהיועצתשורהאישיבמימידיתהילדטופל

מערכת.ל

כדישיוכלולטפלבמקריםכאלה.נוספיםעדכניים,מקצועייםחושבתשצריךלתתלמוריםכלים–אהרוני בן חמו גל

מצדילדיםצעירים.לעיתיםנראהכיהמוריםחסריידעכיצדלטפלולתתמענהלגילוייאלימות

מסבירהכיכמושלאכלהאצבעותהןזהותכךלגבימוריםואיןלעשותהכללותבעניין.בגללהשנונותבין–גלית אסא

קצתשונהמתמודדבאופןמקצועימהצוותכלאחדהמורים,דרכיההוראהוהלמידהבכיתותוהאמצעיםהעומדיםבידנו

מתחייבתכיהלקחיםוהמסקנותמשללהפעילויותותהרצוןשלההוריםוהתלמידים.לאתמידלשביעזהכמובן.מולהילד

רוצהלהזכירכי.שנעשוהשנהיילקחובחשבוןבתכנוןתוכניתהעבודהבנושאלקראתתשע"טותעשהעבודהמקצועית

לעיתיםההוריםלאמרוצים.גםכאןישמוריםשהםטוביםמבחינהמקצועיתו

–גלעד בכר כי אמתשמידלאחרהשנהמציין הכיתהנרגעההחלפתמורהבכיתההטיפולהשתפרראינוממשבזמן ,

.והאםישכאלהתלמידיםתמהםהכליםשלנולטפלבהתאמהשלמורהלאוכלוסיירוצהלדעת.ומקריהאלימותפחתו

יאחרהגיעלטיפולבאירועולאלבטווחהזמןהמידילדעתכיצדעוזריםלמורהכאשרמקרהמתרחשכמוכןאיךניתן

.,כמושקרהלאפעםהשנהפרקיזמניםארוכים

שגלעדצייןאבלמסבירהכיבמסגרתהניהוליתוהסמכויותשלהכיוםוהיותהחלקמארגוןמבינהאתמה–גלית אסא

מוריםמידכאשראיןעובדיםומערכתממשלתיתבעלתהגדרותברורותמהניתןומהלאניתןלבצע,איןמצבבויוחלפו

בנושאלדלתפתוחה,וזולאפעםראשונה,מתפרציםההורים.מצדהתלמידיםאוההוריםשביעותרצוןממורהמסוימת

כפישהיאלמדהלעשותוקיבלההסמכהלכך.המורותבצוותלכלמורהישסמכותלנהלאתהכיתהזה.רוצהליידעכי

מ הם בודדות, אינן הספר בית של בהוראה מתעדכנות הם שוטף, באופן הנחיות צוותקבלות של התערבות תוכניות

ממש,אבלממש,והןוהפסיכולוגיתיועצותהשיתוףויעוץשלבנוסףקייםשליכמנהלת,לחלקןישליוויצמודהניהול,

הןמקבלותתמיכהוישלהןלאןלפנות.,לאלבד

אזאיךכןאפשרלתמוךיעלגםשואלתמצבבותוחלףמורהבמידית,מציינתכיידועלכולםכאןשאין–יעל רפפורט

 כדילהתמודדעםמצביהקיצוןהאלהשלגילוייהתנהגותלקויה?כליםמקצועייםעודולתתלמורה

המורהועודכמהמורים,סיקעםהמושגהזהשלבואונפטראתפוכדאימאדלהאומרכיישתמידהקצנה–יעקב יבלון

יללכתלשם,התמונההיאמאדמורכבת,לפעמיםזוהמורה,לפעמיםהילד,לפעמיםההורים,לעיתיםהמנהל,לאכדא

העסקהואמורכב.

ע–יעל רפפורט נפגשו ההנהגה נציגי כי אלימות,מוסרת אירוע אחרי שלהם הילד את לקחת הגיעו שלא הורים ם

ה התפנו לא מקצועהורים בעלי עם לפגישות להגיע הספרמבית , עסוקים.ההורים שהם שטענו כיוון הגיעו יעללא

.וליידעאתההוריםבמידיסבורהשישלהודיעבביתהספרמהקרה,איפהקרהומהנעשהבנושא,איךהנושאטופל

הביתתהפסיכולוגיבוניםתוכניותמעורבותספציפיתלכיתהלשכבהעם,במקרהשישצורךמדווחתכי–קארין גזאלה

מקוםולפתוראותהאזצריךלתתטיפול.איןלהערכתהכלעיהשאנחנוצריכיםלעבודבמידהוישבספריתועםהפיקוח.
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והסברים היה,לתירוצים מה נעשה מה מהמדיניות, הספר, בבית הפעילויותשנעשו את לדברר כיצד ישלדעת אלא

המערכתצריכהלהגיברב,לקחתזמןכיםלאצריומתןמענהבירור,טיפולשבנושאאלימותחושבתאפשרלעשותומתי.

במהירות.

חתךלמיועדלילדיםבחינוךהמיוחדוהשילובולאכיזהעיצובהתנהגותלפידעתהישלתתאתהדעתעל–גלית אסא

 יםאקל–ח"מאשנההבאהתיכנסמדריכתהחלמההילדיםשהתנהגותשלהםהשנההייתהחריגהבשכבותהצעירות.

עםהצוותמולבעיותאמיתיותשישלהתמודדמולןביוםיום.שתעבודבתוךביתהספרחינוכימיטבי

–מוני אלימלך חטיבותבקרומקריםנוראיםבעיקרידועלישבמקומותאחריםלארוצהלומרשאיןאצלנואלימות,

כישילדםמושההולמרותזאתעולהלהסעותישבעיהעםהוריםבמועצהישבכניסהמגנומטר.אצלנובחלקןבינייםשה

מביניםבחינוךכמושמביניםבמקצועבהםחושביםשהםמביניםבחינוך.הוריםמאדמתערביםומצפצפיםעלהמערכת

.אבללצעריזהלאתמידנכוןהילדתמידמלאךאצלהוריוההוריםהיוםחושביםכיהםמומחים.

 יבלון –יעקב כי ליידע ילרוצה גם התנהגות הפרעות עם לדים וושהגיעו ההורים השמה עדת לסרבשלהם יכולים

לביתספרלחינוךמיוחדםלהוציאאותולהתנגד להיוםלידיעתכם, נכון להוריםישזכותלהשאיראתהילדבמסגרת.

מסגרתחינוכיתטובהיותר.אצלנו מתאיםוישונמצאהלו אינו שוועדתהשמהקבעהכי שלטיפולבהקשרגםאחרי

ולהפעילאתועדתהפרטישלעשותדיוןברמהמערכתיתיחדעםהפיקוחולטעמונשנית,חוזרתהמקריבריונותלשמהב

ידעומימטפלבמקריאלימות.כדישהוריםלנושאזהוליידעעלכךאתה

המידעביןהגניםלביתמהניתןלעשותעםהוריםשלאמוכניםלחתוםעלהעברתרוצהלשאול–אורלי גנץ אלרגנט

?הספרכדישנדעמהמצבםשלהילדיםלפנישילובםבביתהספר

מוסרכילפיהחוקלאניתןלחייבאותםלחתוםעלהמסמך.–שייקה בילו 

איךלדברראתהפעילויותשל-יעל רפפורט עלנושאהטיפולבאלימות, ישלהגדירגורםשיהיהאחראי מציעהכי

ת.המערכתמולהכיתו

שנקבעה בבית הספר יחד עם הפיקוח ובהתאם לתקנות בית  פעילותעבוד לפי תוכנית המסכם כי יש ל –שייקה בילו 

, טיפול באירועי אלימות בבית הספרתוך כדי בקרה על המתמשכת הספר ולחוזרי מנכ"ל. הפעילות חייבת להיות 

, יש לטפל לפעול מול המורים וההוריםש י, להורים תוך שמירה על צנעת הפרט לדברר את האירועיםיש לדאוג 

 לדיון ולקבלת המלצות להמשך טיפול. מקצועית יעלו נושאים כאלהנפגע וגם בפוגע, מומלץ כי בוועדת פרט גם ב

 

 מנהלת ביה"ס יסודי: גלית אסא -ביה"ס יסודי "גן רוה"  .3

 "קרבמקרן"תוכניתהעשרה-תוכניות העשרה לבית הספר הפעלת ב' לשכבותא' יינתנג' ו' ה' ש,ש"2וד'

 תינתןשעהשבועיתאחת.'ב'לשכבותאש"ש,2פרויקטניצוצותבהיקףיתקיים–שכבותז'ח'ל

  הסתייםבהצלחה-פרויקט השאלת ספריםעדכון גנץולסיוון אורלי לכלזילברשטיין,תודותלגב' צוותוכמובן

 ילדישכבתז'.

 ז'ח'.-חינוךמיוחדבא'וב2חינוךרגיל,24בשכבהא',4כרגע760-כיתות צפויים יתלמידים ומספר ימספר 

 'יעשהמאמץלשלבלימודיאנגליתבשכבהא'.–לימודי אנגלית משנה א 

 םמספרמוריםיוצאיםלשבתוןומספרמוריםעוזבימורים,שניםעשרסייעות,50-כ-שינויים בצוות המורים

 .מוריםחדשיםלקראתתשע"טלמוסדותאחרים.בהתאםלצורךיקלטו,גםלפרישהוגםאתביתהספר
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אביטל נעדרה מהדיון אך העבירה את  - בטב"ע רויף מנהלת בית הספר-אביטל סובל -ביה"ס "בטב"ע"  .4

 הפרטים הבאים לגבי הערכות לתשע"ט:

 כמוומעלה,18בוגרים,גילאיתלמידים7עזבו,כיתות7ממשיכיםעם-מספרי תלמידים ומספרי כיתות צפויים

יעזבולמסגרותאחרות.4ישעודתלמידיםלמסגרותאחרות.3כןעזבו כךשלכלהיותריעזבותלמידיםשאולי

18כךשלכלהיותריקלטועדתלמידיםבכלכיתה(.14תלמידים)98ביה"סיכוללהכילעדתלמידים.14אותנו

ה כל אם חדשים, מיעזבו,14-תלמידים בסיס על תלמידים לקלוט יכולים תלמידיםאנחנו של פנויים קומות

 תלתשנתיות.-הכיתותהינןדו,שעוזבים

 עזבוואחתבשמירתשתיםחדשות)שלושמחנכות,מתוכןשבעיכלולהצוות-צוות ההוראה והסיוע בתשע"ט

מורהחדשהחונכתשמדריכהומכוונת.מורההוצמדהמחנכותחדשותהינןסטאז'ריותולכלאחתמהןשתי,היריון(

דאגנובמערכתליצורמורהעמיתהשתסייעבתהליךהקליטה.וצמדהשניםבמערכת,גםלהה5עםוותקשלאחת

בנוסףבצוותשעותמשותפותלשיחשלהמורותהחדשותעםהמורותהחונכות/העמיתותלהפריהולמידההדדית.

תומכותהוראה)עדכיתהט'מקבליםתקצוב(.,חמשועצתי,רפואיארהתפתרפיסטיוחמש,מורותמקצועיותשתי

עלאחראיותחמשמעלכיתהט'הבוגריםמקבליםמעטשעותהעשרהשלתמיכהלאורךהשבועובהתאםלצורך.

 סדנאותעבודה)קרמיקה,בטון,תקשוב/מזכירות,גריסה,גינון(.

 -תוכניות העשרה ממשיכים חוגי בתחומים:לקיים השנה שהיו כשם בחירה פי על מקהלה,העשרה תיאטרון,

תוכניתתוכניתתל"ןאושרהע"יהמפקחתומנהלתהמחוז,יועברעותקלקארין.אתלטיקה,כדורגל,רקמהועוד.

 לאורךיוםהלימודים.תל"ןמועברתבכלהכיתה

 

 מחלקת חינוך: תקארין גזלה מנהל -מערכת חינוך גן רווה  .5

 .בבסיס5גלאישניגניםל,4גילאישלושהגניםל,3שניגניםלגילאי–תשע"טבמצבת תלמידים בגני הילדים

גנים 29-מכלהגניםבהםמספרהילדיםמעל.הילהשניגנים,בקיבוץפלמחיםשני שלשיבוציםהיקבלוסיוע.

השבועהילדים להגישנשלחו וניתן להורים לאוגוסט.5ערעוריםעד כל וסייעותהגניםצוותי גננות מאוישים,,

 מעונותתפוסהמלאה.ב

 אהובההמעצבתכברעובדתבפועל–והערכות לתשע"ט סטאטוס-לפיתוח סביבות לימודיות חדשניות  כניתת

יבוצע עםביתהספר, יחד הקירותנבנו ישלהיערךלתוכניתהמשךבקומההראשונהבלבדבהתחלתהשנהכל ,

ללימודקבוצותתלמידיםקטנותולימודפרטניחדריאופקארבעהעודלביתהספר.התווספובהמשךלקומהשניה

 כמוכןהתווספועודשניחדרישירותים.כיתותלימוד.שתיועודוכן

במקום,בנייןהמנהלההחדשהוקםויהיהמאושרלאכלוסעדפתיחתהשנה.הבנייןיםהמנהלהנשארמשרדיכרגע

כלמבניהקרוואניםימשיכולשמשמורים,שירותים,חדריבעלימקצועוחדריעבודהאישיםלמורים.כוללחדרי

 ככיתותלימוד. ספק, הסר תלמען הישן המנהלהיבבניין תעבורלבניין שלא הספר בית הנהלת נציגותשל שאר

 החדש.

 אירועמתגייסיםהתקיים-מתגייסים ואירועי  , פעילות הצופיםבית ספר קיץ  קייטנות,-תשע"ח עילויות קיץפ

 בהצלחה, נהנומעמדותמזוןותאצילוםיחדעםמופעסטאנדאפ. תיקיםלמתגייסים, קייטנתביתהסתיימהחולקו

 במשך שנערכה קיץ של שבועותהספר שלושה . בקייטנתמדע, התחילו מיועדתהשבוע המדע קייטנת שבוע כל

הצופיםחניכיבמושביםפורסם,קייטנתגניםמסתיימתבסוףהחודש.לדיםילקיץהיאירועלשכבתגילאחרת.לוח
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,חלקמהעוגניםשלתוכניתהעבודהשלביתהספריצאולמחנהיחדעםמכולתמטבחחדשהשנרכשהע"יהמועצה

 ע."גםבביה"סהיסודיוגםבביה"סבטבהםהפעילותהמשותפתעםהצופים

  מינוילגביקאריןמסבירהכי  -ויעוץ לבית הספרתוכנית אב לחינוך גן רוה ן ענויעדכון ורפרויקט הצעות לביצוע

שלושהמועמדים,כלאחדנתןהצעהעםתוכניתעבודהובזמןהקרובנפגשנועם–יועץאוחברהלליווימערכתהחינוך

 יבחרהגוףשיבצעאתהפרויקט.

 מהוריהתלמידים92%נכוןלהיום-לחייבים הסדרהתמונת מצ"ב ופעילות ועדכון סטאטוס -תשלומי הורים

 שילמו את והרשותתשלומי החובה  8%, שמסרביםהנותרים הורים עקרוני,הם באופן חובה, תשלומי לשלם

 לשלם.םרוניתלפניתביעהלמסרבי,שנימכתביאזהרהיצאומטעםעו"דורשות

כלסיבהישלהםכתובתבמועצה,במידהואכןימצאיכוליםלשלם,ממבקשלהוסיףכיאםישהוריםשאינם -אלימלך מוני 

 .ילדיהםכפישנעשהבעבר,אתתשלומיהחובהוהרשותהמועצהתשלםעבורכיהםבקשיים

 נכוןלעכשיונרשמולביתהספר–תמונתמצבנרשמים,מתקבליםו–בית ספר "זרקור" בבית חנן: 

.26-ילדיםולכיתהא'16-חובהילדים,בגילאי16-טרוםחובהבגילאי

–ארתור רוזנר כי מסביר כללי באופן כי להוסיף רוצה והוא בישיבה שנערך הדיון לכל והקשיב רצוןשמע שבע אינו

 לידימימוש.מהנעשהבביתהספר, להיותמטופליםיחדעםהנהגתההוריםאךלאהבשילו בעיקרבמספרנושאיםשהחלו

ונונושאיםשכלללאעלולדיוןבישיבה,מבקשומקריאמספרנושאיםהקשוריםלמערכתהחינוךשלאנדישמספרמצייןכי

בישיבהזו.

לישיבתועדתחינוךנקבעסדריוםולאכלהנושאיםהקשוריםלנעשהבתוךביתהספרוהמתופעליםע"י–שייקה בילו

אותםרצהמבקשמארתורכיישלחלאאתרשימתהנושאיםהנהלתביתהספרוהנהגתההוריםעוליםלדיוןבועדתחינוך.

להעלותלדיוןכדילראותכיצדניתןלעזורבקידומם.



הצלחהוהתאקלמותמוצלחת,לימודיםפורייםוהגשמתהחזוןהביתספרירוצהלאחלמסכםאתהישיבהבכךש–שייקה בילו

,ראשית ספר החדשלבית חנזרקור לאחלן,בבית כמובן פורבנוסף מוצלחת לימודים ובשנת אירועיםיבהצלחה וללא יה

.צחקנבוןשי"עגןרוההממלכתיאזוריעולביתספר"לביתספרבטבחריגים



הספרהמועצהכהרגלהתמשיךלתמוךב בתי שאנו כיוון שמאמינים, ההוראהבכלשלושתבתי ככלכלצוותי הספריעשו

ערכייםבמהלךתשע"ט.יצליחוויגיעולהישגיםלימודייםושנדרשכדישתלמידיהם



במקבילנאחלבהצלחהלכלתלמידיהמועצהבגילאיהתיכוןבבתיהספרבהםבחרוללמוד.



בכבודרב,



 ד"ר שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך

 מועצהאזוריתגןרוה


