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על סדר היום:
 .1אישורפרוטוקולועדתהחינוךמספר1ל-2018-שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.
 .2דיון בנושא אלימות בבית הספר – תשע"ח – דיון במה נעשה ,מה יעשה ומה הפעילויות הנדרשות בנושא לקראת
תשע"ט.
גלית אסא – מנהלתביתהספר–מסבירהכיכשעלההנושאשלאלימותצובעאתהשיחקצתבאופןחריגוהיאמתנגדת
למושג ריבוי מקרי אלימות בבית הספר .כאשר מרבים לחזור על המושג אלימות בבית הספר אפילו כשאירועים הם
אירועיםטבעייםולאאלימיםאוחריגיםאנחנוצפוייםלהגיעלמצבשלנבואההמגשימהאתעצמה.נכוןשישאירועים
של התנהגות לא הולמת אבל היא  מתנגדת להגדרה שיש אלימות קשה בבית הספר .כל התנהגות אלימה והיו כאלה
בכיתות א' וב' נעשו מיד תהליכים לטיפול ,הן עם ההורים והן עם הילדים.לא חושבת שיש מקום להמעיט בחשיבות
האירועיםאבלישלקחתבחשבוןכשישחברתילדיםשללמעלהמ-760ישגםאירועימשמעת. 
מעדכנת כי יש תקנון חדש לבית ספר ,יש בו הסברים מפורטים בכל הנוגע לכללי התנהגות בבית הספר .קיים מדרג
טיפולבאירועיםחריגיםוישמעורבותשלהייעוץוהפיקוחכפישנדרשומקובלבחוזרימנכ"ל.התהליכיםאינםקלים,
אבלהםמטופלים,לאתמידלשביעותרצוןההורים.לכלאירועמשמעתחריגולכלתאונהישדו"חאירוע/תאונהוכאלה
היובתשע"חחמישהוהםמתועדיםומופציםלכלבעליהתפקידשצריכיםהיולדעתעלכך.לצערנוחלקגדולמהמקרים
יצאומכלפרופורציהופורסמובקבוצותמידעללאבקרהתוךהשמצתביתהספר,הילדיםכוללפגיעהבצנעתהפרט.
הייתה גםכוללפגיעה בהורים,ואיומים על הורים ,דברים שאינם מקובלים עליה לחלוטין.מציינת שובכי יש לקחת
בחשבוןכילעיתיםהטיפולאינולשביעותרצונםהמלאהשלהורים,זהמוכןאבלגליתכמנהלתאחראיתעלהטיפול
במקרים,הטיפולמולההוריםומולהמערכתוכלזאתיחדעםטיפולבשיפורהאקליםהביתספרי .מציינתכיכלמקרה
הוא ייחודי ויש תוכניות מעורבות עם הצוות החינוכיועם ההורים כדי למנועמקרי אלימותבשנת הלימודיםתשע"ט.
גלית מוסיפה כי יש להבין שיש להציב גבולות ברורים להתנהגות ,בדיוק כפי שנכתב בתקנון .גלית רוצה להוסיף
ולהבהיר כי ההורים הם חלק בלתי נפרד מהשיח החינוכי ומדרכי הטיפול ,אבל הם אינם אלה הקובעים את התהליך
הטיפולי מקצועיכוללמעורבותבעליתפקידים.מישאחראיעלהתהליךהטיפוליבמקרהאלימותומניעתאלימותאלה
הםמנהלתביתהספר,צוותהניהולובעליתפקידיםמוסמכיםבמערכת.
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גלית מציינת כי כלקח מהעבר נעשו מיצ"בים פנימיים בבית הספר בנושאים שונים כדי לבדוק מה חשים התלמידים.
נמצאכילאורמיצ"ביםשנערכובנושאהאקליםהביתספריוהמוגנותשחשיםהתלמידים–ישנהעליהוהתלמידיםנתנו
ציוניםיחסיתגבוהיםלנשואיםאלהמאשרבעבר. 
בנושאהנהגהמוסדיתמציינתגליתכיהיאנתנהאפשרותלקבוצהגדולהמאדשלהורים להיותשותפים,לקחתחלק
בתהליכיםבתוךביתהספרוכמובןלהביעאתדעתםולקחתחלקבכלהנעשהבהנהגההמוסדית.למרותהשתתפותמספר
רב של הורים בנעשה בבית הספר ,יש קבוצת הורים המשמיצים ומוציאים דיבה כלפי המורים וכלפיה באופן אישי.
התופעהפוגעת במוטיבציהשלהמורים,ביחסיםשביניהםלביןההורים,בעבודתהצוותכולוובעיקרבמרקםהרגיששל
האקליםהחינוכיוזהעודגורםלקשייםרביםבצוותבהתמודדותשלומידייוםבפניהילדים .
בשנההבאאניגליתמתכננת לפתוחמעגלישיחנוספיםמעברלהנהגההמוסדית,כדישנוכללהגיעלשיחפתוחיותרעם
יותרהוריםבמהלךהשנה.מציינתשובכיכלאירועשהגיעלידיעתהטופלבאופןמקצועי,עלפיחוזרמנכ"לועלפי
הנחיותהפיקוח.האירועיםהבודדיםשלגילוייאלימותהיובודדיםולאצבעואתביתהספרכ"ביתספראלים". 
תוכניתהעבודהלשנתהלימודיםתשע"טבנושאמוגנותתתחילבעבודהמידכשנחזורלעבודהסדירהיחדעםהפיקוח
והייעוץ,נגדיראיפההבעייתיות ומהצריךלעשותלאורךכלהשנהולאורךכלשכבותהגיל.היאמאחלתשתהיהשנה
טובהוממליצהמכלהלב להוציאמהלכסיקוןאתהמילה"אלימות"כדישלאניפולשובלמצבבוהנבואהלצעריתגשים
אתעצמה .ישלהביןכיחלקגדולמהאירועיםלהםאנונחשפיםלאחרונההםאירועיםהםטבעייםולעיתיםמתאימים
לגילולמצבהנפשישלהילדים .
יעקב יבלון – מסבירכיחשובלהביןשהשרותהפסיכולוגישלהמועצהכוללאותיואתהפסיכולוגיתהמלווהאתבית
הספר,וישנהפסיכולוגיתנוספתהמלווהאתהגנים.לטעמוצריכיםלבחורשםאחרלמהשאנחנוקוראיםאלימות,כיוון
ש חלקממהשקורהמידייוםבמערכותחינוךהנראהכאלימותאוכהתנהגותחריגהזולאתמיד"אלימות".הואמצייןכי
לאחרונהנהוגלומרבמיליםמקצועיותש"האלימות שודדת אותנו".כשישלנו נפגע,ככלשנרצהלהיותרגועיםאנחנו
רותחיםמבפניםוזהמעוותאתהיכולתשלנולחשיבהרציונלית.מהשאנחנוצריכיםלעשותזהלדעתלהבחיןביןשלוש
קטגוריותעיקריותשלמהשמכונה"אלימות".צריךלבחוןהאםתוקפנותהיאבגדרבעייתהתנהגות,הבעיהבמקרהזה
היאלאהילדאלאהבעיותשלו.צריךלוודאשזולאבריונותשזורמהשונהלחלוטיןשלבעיהבהתנהגות.חייביםלהבין
שהפרעת התנהגות היא בעיה אישית של הילד עבורו ועבור הסביבה .יש להבחין בין זה לבין בריונות שזו התנהגות
מכוונתלפגיעה,מנצלתמעמדומסוכנתהרבהיותר. 
יעקבמבחיןביןשלושקטגוריותשונותשלגילוייאלימותומצייןכיבכלהשניםשהוא במועצה,למעלהמ - 15שנה,
נתקלנורקלעיתיםרחוקותבבעיותהתנהגותחריגה.רובהמקריםהםבעייתהתנהגותהמתקיימתבמסגרתהחינוכיתוכך
גםמתחילומסתייםהטיפולבה.ההתערבותהנדרשתבכלאחתמשלושרמותבעיותההתנהגותהיאשונהלחלוטין.ישנה
הגדרהשונהשלצורתהתנהגותחריגה/שונהפוגעת.ישנהחובהלהביןשישמערכתהעושהעבודהומנסהלהביןמהגרם
לילדלהתנהגכפישהתנהגכדילהתאיםאתהפעילותהטיפוליתהמתאימהעבורו.יעקבחוזרומדגישכיבניאדםנוטים,
כמעט תמיד ,להחמיר עם אירועי חריגות בהתנהגות ללא בדיקה של כל המשתנים .ידוע שיש ילדים שבגלל מבנה
האישיותשלהםהםיותרמורכביםמבחינההתנהגותית והםנוטיםלעיתיםלהתפרצויותכעס.יעקבממליץכימניסיונו
כדאילתתאמוןבמערכתולתתלהאתהזמןלבחוןכלאירועלגופו,לבחוןכלילד,לבחוןכלהתנהגותספציפיתמסוימת
ומולהלתתאתהטיפולהמקצועיהמתאים.לארצויואףניתןלהגדירכפגיעהבטיפולכלמצבבורציםומדיריםאתהילד
ודורשים להקיא את הילד מהמערכת .מדגיש כי ככאלה המלווים את מערכת החינוך ,כולנו צריכים לאפשר למערכת
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ל עשות תהליך מתאים מול בעיות תוקפנות ואלימות .לא תמיד כל פעילות ידועה לקהל הרחב ולא תמיד הקהל צריך
להיותמודעלפעילויותבגללצנעתהפרט. 
חלקמהענייןזהליידעכילכלהתנהגותחריגהישתהליךוישחשיבהוישפעילויותשמתקיימותסביבהאירוע.בעלי
המקצועבתחוםבמועצה מנסיםלעשותאתכלהניתןוהנדרשלטיפולמקצועיבילדובסביבתוכדי לפתוראתהבעיה.
ברורכילאתמידתהיהשביעותרצוןלכלהצדדיםגםלפוגעוגםלנפגע.יעקבמצייןכילעיתיםהתגובההביתספרית,
מרגעשהתערבוההוריםהופכתלהיותלאמקובלתעלחלקמההוריםואזמתחילכדורשלגשרקמפריעלתהליךהטיפולי
החינוכיהכירגיש.ידועוכברפגשנוהוריםשהםהבעיהולמרותשישעבודהעםהילדההוריםלא תמידהםמשתפים
פעולהולעיתיםזהגורםלחריגות. 
יעקב מסביר כי כאשר בוחנים בהסתכלות מלמעלה ניתן בהחלט לומר כי במערכת החינוך בארץ קיים תהליך של
התפרקות ופריקתעול בנושא הצבת גבולותברורים של התנהגות ,מה מותר ומה אסור ,במה מותר להוריםלהתערב
ובמההםצריכיםלהסתפקבלהיותמעורבים.ביתהספרהיוםמוגבלבצעדיםאותםהואיכוללבצעמולהילדיםוההורים
כיהפיקוחלאמאפשראתהתהליךהטיפוליהאמיתיהנדרשבגללרגולציהקשיחה.בשניםהאחרונותהסמכותההורית
נפגמהולכןאנחנורואיםהתנהגויותחריגותבגילאיםהצעיריםיותרמאשרבעבר.יעקבגםמוסיףכיגםבביתהגבולות
נפרצוולכןלילדיםישחווהפסיכולוגיתגרועהשאינהמטיבהאתהתנהגותהילדים.ההוריםחייביםלדעתשישבבית
הספרובמערכתהחינוךאנשיםשהםאמוניםעלהחינוךוהטיפולהמקצועיבמקריםכאלהשלהתנהגותחריגה. 
יעקבמוסיףומצייןכיכיוםזהוטרנדארציבכלמקוםבוהואמעורבישכרגעפעילותבנושאיטיפולבאלימותובביטויי
אלימות ובוטות .בנוסףלךיש לשים לב כי שלבי הכניסה ,המעבר והשילוב של ילד בבית הספרכמערכת חדשה הם
תהליךמאדמורכבורגישוהילדהנמצאבופגיעולכןתגובותיויותראימפולסיביות .
קארין גזלה – סבורהשישלעטוףאתהילדבסביבהתומכתכדילעזורלולעבוראתהשלבהזה .רואהכירובמקרי
ההתנהגותהחריגהמטופליםבאופןמקצועיגםאםהטיפוללוקחזמן.ישמעורבותשלכלהגופיםהמקצועייםבמידה
והאירועדורשזאת .
גל אהרוני בן חמו – מספרתכיילדתהחוותהמספרמקריאלימותעדכדיאירצוןללכתלביתהספר,לפידעתה יש
לכנסועדהכזושלבעלימקצועבתחוםשתדעלתתלהוריםפתרונות,למוריםפתרונותולמערכתכולה מענהמקצועי
לטיפולבמקריאלימותבביתהספר .
יעקב יבלון–מצייןכיתהליךכזהלאנעשהבשליפהולאכלאירועניתןלפתורנפתרבהינףיד,בכלמקרהשישבעיה
המערכתמתמודדתעםמציאותמורכבת.בממוצעכמובן,ככלשישיותרילדיםבחללמוגדרישיותרבעיותהתנהגות .
יעל רפפורט–אמרהכיאנחנובפועלרואיםבביתהספרתופעהבדיוקהפוכה.לאורךכלהשנהדווקאבכיתותהצפופות
שלמעל 30תלמידיםובמיוחדבכיתותהגבוהותאיןאלימותכלל,אין גידופיםואיןהתנהגויותחריגות.מהשמדאיגזו
התופעהשבכיתותהנמוכות,שכבותא'וב',שישבהםבדרךכללבממוצעבין24ל-28תלמידיםוישנוכחותשלסייעות
מקצועיותואחרות,גילוייההתנהגותהלקויהומקריהאלימותהיויחסיתגבוהים .
גיא ברודצקי – שואלאתהפורוםכולומתייודעיםכיצריךלפעולבאופןמידיולגלותכיאםישילדאליםוישצורך
לטפל בו באופןמידי? מה הסמכויות של המערכת? האם צריך לחכות שקודם יקרה אירוע אלימות ורק אז לפעול או
שאפשרלעשותפעילותמונעת? .
יעקב יבלון – מצייןכילצערו אין כניסה לרזולוציה כזו נמוכה ,יש לפעולשיש לטפלבכל ילדבאופןמקצועי אישי
לאחראבחוןההתנהגותהתוקפניתשלוואיזוהשהיהאוהרחהאוטיפולניתןואפשרילעשותמולהילדהאליםוהוריו.
בית הספר מוגבל באופן הפעילויות ואשכול הפעילויות שלו די מוגבל .בנוסף הוא מציין כי יש מספר לא מבוטל של
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הורים שלא חותמים על ויתורסודיותולכןמידע על התנהגויותחריגות שהיה קיים בגנים לא עובר לבית הספר .את
התוצאהשלחוסרהחתימהשלההוריםאנחנומגליםבהמשךהדרךהחינוכיתשלהילד,לעתיםזהמאוחרכיאזהואכבר
עושהמעשה .
גלית אסא – לפידעתהישלתתהדעתכיכלילדהואעולםבמלואו.מציינתשכלילד,במיוחדהצעיריםבגילאישש
שבע,הםרגישים,פגיעיםולעיתיםחייביםלקבלתשומתלבמיוחדתומיד.ישלפעולרגישותבכלהקשורלטיפולבילד
המעורבבמקריהתנהגותחריגה.לגבימהשקרהביוםהאחרוןשלהשנהבוהשתמשילדצעירבמספריםבאופןחריג -
הילדטופלמידיתבמישורהאישי ע"יהיועצת,במישורהמשפחתיובמישורהמקצועיככלשניתןעלפיהאמצעיםשיש
למערכת .
גל אהרוני בן חמו – חושבתשצריךלתתלמוריםכליםעדכניים,מקצועייםנוספים כדישיוכלולטפלבמקריםכאלה.
לעיתיםנראהכיהמוריםחסריידעכיצדלטפלולתתמענהלגילוייאלימותמצדילדיםצעירים .
גלית אסא– מסבירהכיכמושלאכלהאצבעותהןזהותכךלגבימוריםואיןלעשותהכללותבעניין.בגללהשנונותבין
המורים,דרכיההוראהוהלמידהבכיתותוהאמצעיםהעומדיםבידנוכלאחדמהצוותמתמודדבאופןמקצועיקצתשונה
מולהילד.זהכמובןלאתמידלשביעותהרצוןשלההוריםוהתלמידים.מתחייבתכיהלקחיםוהמסקנותמשללהפעילויות
שנעשוהשנהיילקחובחשבוןבתכנוןתוכניתהעבודהבנושאלקראתתשע"טותעשהעבודהמקצועית.רוצהלהזכירכי 
ישמוריםשהםטוביםמבחינהמקצועיתוגםכאןלעיתיםההוריםלאמרוצים .
גלעד בכר – מצייןכיהשנהראינוממשבזמןאמתשמידלאחרהחלפתמורהבכיתההטיפולהשתפר,הכיתהנרגעה
ומקריהאלימותפחתו.רוצהלדעתמהםהכליםשלנולטפלבהתאמהשלמורהלאוכלוסיית תלמידים והאםישכאלה.
כמוכןאיךניתןבטווחהזמןהמידילדעתכיצדעוזריםלמורהכאשרמקרהמתרחשולאלהגיעלטיפולבאירועאחרי
פרקיזמניםארוכים,כמושקרהלאפעםהשנה .
גלית אסא – מבינהאתמה שגלעדצייןאבלמסבירהכיבמסגרתהניהוליתוהסמכויותשלהכיוםוהיותהחלקמארגון
עובדיםומערכתממשלתיתבעלתהגדרותברורותמהניתןומהלאניתןלבצע,איןמצבבויוחלפומוריםמידכאשראין
שביעותרצוןממורהמסוימת מצדהתלמידיםאוההורים.ההוריםמתפרצים,וזולאפעםראשונה ,לדלתפתוחה בנושא
זה.רוצהליידעכילכלמורהישסמכותלנהלאתהכיתהכפישהיאלמדהלעשותוקיבלההסמכהלכך.המורותבצוות
הוראה של בית הספר אינן בודדות ,הם מקבלות הנחיות באופן שוטף ,הם מתעדכנות בתוכניות התערבות של צוות
הניהול,לחלקןישליוויצמודשליכמנהלת,בנוסףקייםשיתוףויעוץשלהיועצותוהפסיכולוגיתוהןממש,אבלממש,
לאלבד,הןמקבלותתמיכהוישלהןלאןלפנות .
יעל רפפורט – מציינתכיידועלכולםכאןשאיןמצבבותוחלףמורהבמידית,יעלגםשואלתאזאיךכןאפשרלתמוך
ולתתלמורהעודכליםמקצועייםכדילהתמודדעםמצביהקיצוןהאלהשלגילוייהתנהגותלקויה?
יעקב יבלון–אומרכיישתמידהקצנהוכדאימאדלהפסיקעםהמושגהזהשלבואונפטראתהמורהועודכמהמורים,
לאכדא יללכתלשם,התמונההיאמאדמורכבת,לפעמיםזוהמורה,לפעמיםהילד,לפעמיםההורים,לעיתיםהמנהל,
העסקהואמורכב .
יעל רפפורט – מוסרת כי נציגי ההנהגה נפגשו עם הורים שלא הגיעו לקחת את הילד שלהם אחרי אירוע אלימות,
ההורים לא התפנו להגיע לפגישות עם בעלי מקצוע מבית הספר ,ההורים לא הגיעו כיוון שטענו שהם עסוקים .יעל
סבורהשישלהודיעבביתהספרמהקרה,איפהקרהומהנעשהבנושא,איךהנושאטופלוליידעאתההוריםבמידי .
קארין גזאלה–מדווחתכיבמקרהשישצורך ,בוניםתוכניותמעורבותספציפיתלכיתהלשכבהעםהפסיכולוגית הבית
ספריתועםהפיקוח.במידהוישבעיהשאנחנוצריכיםלעבודולפתוראותהאזצריךלתתטיפול.איןלהערכתהכלמקום
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לתירוצים והסברים , אלא יש לדעת כיצד לדברר את הפעילויות שנעשו בבית הספר ,מהמדיניות ,מה נעשה מה היה
אפשרלעשותומתי.בנושאאלימותחושבתשבירור,טיפולומתןמענהלאצריכיםלקחתזמןרב,המערכתצריכהלהגיב
במהירות .
גלית אסא – לפידעתהישלתתאתהדעתעלעיצובהתנהגותכיזהמיועדלילדיםבחינוךהמיוחדוהשילובולאלחתך
הילדים שהתנהגות שלהם השנההייתהחריגה בשכבות הצעירות .החלמהשנה הבאה תיכנס מדריכת אח"מ– אקלים
חינוכימיטבישתעבודבתוךביתהספרעםהצוותמולבעיותאמיתיותשישלהתמודדמולןביוםיום. 
מוני אלימלך – לארוצהלומרשאיןאצלנואלימות,ידועלישבמקומותאחריםקרומקריםנוראיםבעיקרבחטיבות
הבינייםשבחלקןישבכניסהמגנומטר.אצלנובמועצהישבעיהעםהוריםשילדםמושההולמרותזאתעולהלהסעות כי
מצפצפיםעלהמערכת.הוריםמאדמתערביםוחושביםשהםמביניםבחינוךמביניםבחינוךכמושמביניםבמקצועבהם
הםמומחים.ההוריםהיוםחושביםכיהילדתמידמלאךאצלהוריואבללצעריזהלאתמידנכון. 
יעקב יבלון – רוצה ליידע כי גם ילדים עם הפרעות התנהגות שהגיעו לוועדת השמה ההורים שלהם יכולים לסרב
ולהתנגדלהוציא אותם לבית ספר לחינוךמיוחד .נכוןלהיום לידיעתכם,להורים יש זכות להשאיר את הילד במסגרת
אצלנו גם אחרי שוועדת השמהקבעהכי אינומתאיםויש ונמצאה לו מסגרתחינוכיתטובה יותר .בהקשר של טיפול
במקריבריונותלשמההחוזרתונשנית,לטעמוישלעשותדיוןברמהמערכתיתיחדעםהפיקוחולהפעילאתועדתהפרט
לנושאזהוליידעעלכךאתההוריםכדישידעומימטפלבמקריאלימות .
אורלי גנץ אלרגנט – רוצהלשאול מהניתןלעשותעםהוריםשלאמוכניםלחתוםעלהעברתהמידעביןהגניםלבית
הספרכדישנדעמהמצבםשלהילדיםלפנישילובםבביתהספר? 
שייקה בילו –מוסרכילפיהחוקלאניתןלחייבאותםלחתוםעלהמסמך .
יעל רפפורט  - מציעה כי ישלהגדיר גורם שיהיה אחראי על נושא הטיפולבאלימות ,איך לדברר את הפעילויות של
המערכתמולהכיתות .
שייקה בילו – מסכם כי יש לעבוד לפי תוכנית הפעילות שנקבעה בבית הספר יחד עם הפיקוח ובהתאם לתקנות בית
הספר ולחוזרי מנכ"ל .הפעילות חייבת להיות מתמשכת תוך כדי בקרה על הטיפול באירועי אלימות בבית הספר,
יש לדאוג לדברר את האירועים להורים תוך שמירה על צנעת הפרט ,יש לפעול מול המורים וההורים ,יש לטפל
גם בנפגע וגם בפוגע ,מומלץ כי בוועדת פרט מקצועית יעלו נושאים כאלה לדיון ולקבלת המלצות להמשך טיפול.

 .3ביה"ס יסודי "גן רוה"  -גלית אסא מנהלת ביה"ס יסודי:
 הפעלת תוכניות העשרה לבית הספר  - תוכניתהעשרהמקרן"קרב" לשכבותא'ב'ג'ד' ה'ו'יינתנו  2ש"ש,
לשכבותז'ח'–יתקייםפרויקטניצוצותבהיקף2ש"ש,לשכבותא'ב'תינתןשעהשבועיתאחת.
 עדכון פרויקט השאלת ספרים  -הסתייםבהצלחה,תודותלגב'אורליגנץולסיווןזילברשטיין וכמובןלכלצוות
ילדישכבתז'.
 מספרי תלמידים ומספרי כיתות צפויים-760כרגע4בשכבהא',24חינוךרגיל,2חינוךמיוחדבא'וב-ז'ח'.
 לימודי אנגלית משנה א'–יעשהמאמץלשלבלימודיאנגליתבשכבהא'.
 שינויים בצוות המורים  - כ - 50מורים,שניםעשרסייעות,מספרמוריםיוצאיםלשבתוןומספרמוריםעוזבים
אתביתהספר,גםלפרישהוגםלמוסדותאחרים.בהתאםלצורךיקלטומוריםחדשיםלקראתתשע"ט.
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 .4ביה"ס "בטב"ע"  -אביטל סובל-רויף מנהלת בית הספר בטב"ע  -אביטל נעדרה מהדיון אך העבירה את
הפרטים הבאים לגבי הערכות לתשע"ט:


מספרי תלמידים ומספרי כיתות צפויים-ממשיכיםעם7כיתות,עזבו7תלמידיםבוגרים,גילאי18ומעלה,כמו
כןעזבו 3תלמידיםלמסגרותאחרות .ישעוד 4תלמידיםשאולייעזבולמסגרותאחרות .כךשלכלהיותריעזבו
אותנו 14תלמידים .ביה"סיכוללהכילעד 98תלמידים( 14תלמידיםבכלכיתה) .כךשלכלהיותריקלטועד18
תלמידים חדשים ,אם כל ה - 14יעזבו ,אנחנו יכולים לקלוט תלמידים על בסיס מקומות פנויים של תלמידים
שעוזבים,הכיתותהינןדו-תלתשנתיות.



צוות ההוראה והסיוע בתשע"ט   -הצוותיכלולשבע מחנכות,מתוכןשלוש חדשות(שתיםעזבוואחתבשמירת
היריון),שתימחנכותחדשותהינןסטאז'ריותולכלאחתמהןהוצמדהמורה חונכתשמדריכהומכוונת .מורהחדשה
אחתעםוותקשל 5שניםבמערכת,גםלההוצמדה מורהעמיתהשתסייעבתהליךהקליטה .דאגנובמערכתליצור
שעותמשותפותלשיחשלהמורותהחדשותעםהמורותהחונכות/העמיתותלהפריהולמידההדדית .בנוסףבצוות
שתי מורותמקצועיות,חמש תרפיסטיותפארהרפואי,יועצת,חמש תומכותהוראה(עדכיתהט'מקבליםתקצוב).
מעלכיתהט'הבוגריםמקבליםמעטשעותהעשרהשלתמיכהלאורךהשבועובהתאםלצורך .חמש אחראיות על
סדנאותעבודה(קרמיקה,בטון,תקשוב/מזכירות,גריסה,גינון).



תוכניות העשרה  -ממשיכים לקיים חוגי העשרה על פי בחירה כשם שהיו השנה בתחומים :תיאטרון ,מקהלה,
אתלטיקה,כדורגל,רקמהועוד .תוכניתתל"ןאושרהע"יהמפקחתומנהלתהמחוז,יועברעותקלקארין .תוכנית
תל"ןמועברתבכלהכיתהלאורךיוםהלימודים.

 .5מערכת חינוך גן רווה  -קארין גזלה מנהלת מחלקת חינוך:
 מצבת תלמידים בגני הילדים בתשע"ט – שניגניםלגילאי,3שלושהגניםלגילאי,4שניגניםלגלאי.5בבסיס
הילהשניגנים,בקיבוץפלמחיםשניגנים.כלהגניםבהםמספרהילדיםמעלמ 29-יקבלוסיוע. השיבוציםשל
הילדים נשלחו השבוע להורים וניתן להגיש ערעורים עד  5לאוגוסט .כל צוותי הגנים ,גננות וסייעות מאוישים,
במעונותתפוסהמלאה.
 תכנית לפיתוח סביבות לימודיות חדשניות  -סטאטוס והערכות לתשע"ט – אהובההמעצבתכברעובדתבפועל
כל הקירות נבנו יחד עם בית הספר ,יבוצע בהתחלת השנה בקומה הראשונה בלבד ,יש להיערך לתוכנית המשך
לקומהשניה בהמשך.התווספולביתהספרעודארבעה חדריאופקללימודקבוצותתלמידיםקטנותולימודפרטני
וכןועודשתיכיתותלימוד.כמוכןהתווספועודשניחדרישירותים.
כרגעמשרדיהמנהלהנשארים במקום,בנייןהמנהלההחדשהוקםויהיהמאושרלאכלוסעדפתיחתהשנה.הבניין
כוללחדרי מורים,שירותים,חדריבעלימקצועוחדריעבודהאישיםלמורים .כלמבניהקרוואניםימשיכולשמש
ככיתות לימוד .למען הסר ספק ,בבניין הישן תישאר נציגות של הנהלת בית הספר שלא תעבור לבניין המנהלה
החדש.
 פעילויות קיץ תשע"ח-קייטנות ,בית ספר קיץ ,פעילות הצופים ואירועי מתגייסים -אירועמתגייסיםהתקיים
בהצלחה,חולקותיקיםלמתגייסים,נהנומעמדותמזוןותאצילוםיחדעםמופעסטאנדאפ.הסתיימהקייטנתבית
הספר של קיץ שנערכה במשך שלושה שבועות .השבוע התחילו בקייטנת מדע ,כל שבוע קייטנת המדע מיועדת
לשכבתגילאחרת.לוחאירועי הקיץלילדים במושביםפורסם,קייטנתגניםמסתיימתבסוףהחודש.חניכיהצופים
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יצאולמחנהיחדעםמכולתמטבחחדשהשנרכשהע"יהמועצה,חלקמהעוגניםשלתוכניתהעבודהשלביתהספר
הםהפעילותהמשותפתעםהצופיםגםבביה"סהיסודיוגםבביה"סבטב"ע.


הצעות לביצוע פרויקט עדכון וריענון תוכנית אב לחינוך גן רוה ויעוץ לבית הספר  -קאריןמסבירהכילגבימינוי
יועץאוחברהלליווימערכתהחינוך–נפגשנועםשלושהמועמדים,כלאחדנתןהצעהעםתוכניתעבודהובזמןהקרוב
יבחרהגוףשיבצעאתהפרויקט.
 תשלומי הורים  -עדכון סטאטוס ותמונת מצ"ב ופעילות הסדרה לחייבים  -נכוןלהיום 92%מהוריהתלמידים
שילמו את תשלומי החובה והרשות , 8%הנותרים הם הורים שמסרבים ,באופן עקרוני ,לשלם תשלומי חובה
ורשות,שנימכתביאזהרהיצאומטעםעו"דרוניתלפניתביעהלמסרביםלשלם.

מוני אלימלך  -מבקשלהוסיףכיאםישהוריםשאינםיכוליםלשלם,מכלסיבהישלהםכתובתבמועצה,במידהואכןימצא
כיהםבקשיים,אתתשלומיהחובהוהרשותהמועצהתשלםעבורילדיהםכפישנעשהבעבר.


בית ספר "זרקור" בבית חנן–נרשמים,מתקבליםותמונתמצב–נכוןלעכשיונרשמולביתהספר:
בגילאיטרוםחובה-16ילדים,בגילאיחובה-16ילדיםולכיתהא'- .26

ארתור רוזנר – מסביר כי שמע והקשיב לכל הדיון שנערך בישיבה והוא רוצה להוסיף כי באופן כללי אינו שבע רצון
מהנעשהבביתהספר,בעיקרבמספרנושאיםשהחלולהיותמטופליםיחדעםהנהגתההוריםאךלאהבשילולידימימוש.
מצייןכיישמספר נושאיםשכלללאעלולדיוןבישיבה,מבקשומקריאמספרנושאיםהקשוריםלמערכתהחינוךשלאנדונו
בישיבהזו .
שייקה בילו –  לישיבתועדת חינוך נקבע סדר יום ולא כל הנושאים הקשורים לנעשה בתוך בית הספר והמתופעלים ע"י
הנהלתביתהספרוהנהגתההוריםעוליםלדיוןבועדתחינוך.מבקשמארתורכיישלחלאאתרשימתהנושאיםאותםרצה
להעלותלדיוןכדילראותכיצדניתןלעזורבקידומם. 

שייקה בילו–מסכםאתהישיבהבכךשרוצהלאחלהצלחהוהתאקלמותמוצלחת,לימודיםפורייםוהגשמתהחזוןהביתספרי
ראשית ,לבית ספר החדש זרקור בבית חנן ,בנוסף כמובן לאחל בהצלחה ובשנת לימודים מוצלחת פורייה וללא אירועים
חריגיםלביתספרבטב"עולביתספרהממלכתיאזוריגןרוהע"שיצחקנבון .

המועצה כהרגלה תמשיךלתמוךבבתי הספר,כיוון שאנומאמינים שכל צוותי ההוראה בכל שלושת בתי הספריעשו ככל
שנדרשכדישתלמידיהםיצליחוויגיעולהישגיםלימודייםוערכייםבמהלךתשע"ט. 

במקבילנאחלבהצלחהלכלתלמידיהמועצהבגילאיהתיכוןבבתיהספרבהםבחרוללמוד .

בכבודרב, 


ד"ר שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה
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