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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת החינוך מספר  1ל - 2019 -שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך.
 .2ביה"ס יסודי "גן רוה"  -גלית אסא מנהלת ביה"ס יסודי:
 סיימנו את מבחני המיצ"ב בשכבות ה' וח' במתמטיקה ,עברית ,מדעים ,אנגלית ושאלון אקלים בית
ספרי .השנה היה שיח ער בנושא השתתפות תלמידים במיצ"ב ,היו הורים שהתנגדו שהילדים יבצעו
את המיצ"ב .לבסוף אצלנו בגו רוה היו בין  80%ל 85% -תלמידים שביצעו את הבחינות הרגישו שהוכנו
כראוי ויצאו מרוצים .בשאלון האקלים היו  143שאלון שהתישו את התלמידים והם התלוננו על כך
כבר לאחר כ 40 -שאלות וחלקם לא ענו על כל השאלות בגלל התשישות.
נושא שילוב הבוחנים החיצוניים שהגיעו מרמ"א היה קצת בעייתי ,איחורים שגרמו לעיכובים,
התלוננו על התנהלות והערכות לא תקינה .לפי הצפוי אנחנו נראה את התוצאות בתחילת שנת תש"פ.
 בוצע גינון במרחבי בית הספר והצללה ,כמו כן עוצבו פינות משחקים ומרחבי למידה בבניין החדש,
חדר המורים הישן יהפוך למרחב למידה ייעודי חדשני בבית הספר.
 נעשה תהליך פדגוגי ארוך שכלל לימוד על יצחק נבון ,חקירת פועלו ,וגילוי הערכים לאורם פעל כל חייו
והמתאימים לבית ספרנו .כיוון ששם בית הספר שונה השנה נושא עיצוב סמל בית הספר החדש עלה
לדיון בין ההורים ,התלמידים וצוות המורים .היו כמובן קולות שקראו להשאיר את הסמל הישן
וקולות שטענו שזו הזדמנות לשנות ולעדכן את סמל בית הספר .לאחר התחבטויות רבות הוחלט על
סמל חדש המשלב את פניו של יצחק נבון בתוך הסמל הישן .הסמל שנבחר מוצג כעת בפניכם ועולה
להתייחסות חברי ועדת החינוך כמובן לאחר קבלת אישור סופי הוא יעבור לעורך גרפי לעיצוב סופי.
שייקה בילו – חשוב שהמסגרת של הסמל ההיסטורי תישמר ויתווסף לה האיור של יצחק נבון.
עמיר שקרוב – מבקש שנתיים להערכות ההורים במקום שנה ,נראה לו ששנה היא משך זמן קצר מדי
להערכות של המשפחות לנושא רכש חולצות וטרנינגים עם הסמל החדש.
החלטה :שנת תש"פ תהיה שנת המעבר שבה יתאפשר לתלמידים ללבוש גם לוגו ישן וגם לוגו חדש,
החל מעוד שנה ,מתשפ"א ,הלוגו החדש יהיה היחיד.
שייקה בילו  -הסמל שנבחר מצורף לפרוטוקול זה להתייחסות חברי הועדה.
קארין גזלה – מה שחשוב הוא התהליך שעברו התלמידים ,תוכנית הלימודים והערכים שלהן נחשפו
השנה.
1

מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
 השנה הופעל בבית הספר ליווי של המכון הדמוקרטי ,נערכו מספר מפגשים של הנהלת בית הספר
וצוות המורים איתם ,ההתקדמות הייתה איטית ובלתי מספקת ,נראה היה שהתהליך אינו מתאים
לנו .גלית מוסרת כי החליטה להוביל את התהליך עצמאית עד לקבל ליווי חדש שעליו יוחלט יחד עם
מפקחת בית הספר ומנהלת מחלקת החינוך .הבקשה מנומקת ומפקחת בית הספר שלמה עם התהליך
של חדשנות פדגוגית ועוד שינויים שהם תהליכים שצריכים להיעשות .גלית בוחנת בימים אלה
התקשרות עם מלווה אחרת באישור ובהמלצת מפקחת בית הספר.
יעל רפפורט  -האם חשבתם על נושא ייחודי לבית הספר?
גלית אסא  -חשבנו על ייחודיות שתתבטא במנהיגות סביבתית וחדשנות פדגוגית ,כרגע אנו בודקים לשם
מה? יחד עם הנהגת ההורים ויצאנו לדרך לגיבוש הייחודיות שלנו.
צרכים לתש"פ:


סיום הגינון עליו סוכם בתשע"ט עד פתיחת שנה"ל תש"פ.



המשך השתתפות בתש"פ כמו בתשע"ט במימון פעולות ההעשרה :קרן קרב/תל"ן ניצוצות ,מכון
ויצמן/חקלאות/רט"ג ,תגבור שעות הוראה במקצועות האנגלית והמתמטיקה תש"פ כמו
תשע"ט.



השתתפות במימון מלווה לחדשנות פדגוגית לתש"פ – פגישה עם יועצת תקיים בהקדם.



רכישת שולחנות וכסאות לשכבת א' ועיצוב מחדש של מרחבי למידה בקומה ב' של בית הספר.



תוספת לחדר מורים חדש – לוח לייזר מחיק ושלוחן ישיבה.



תוספת חדרי אופק חדש באזור המנהלה הישן ושדרוג חדר יועצת.



רכש  35מחשבים ניידים יחד עם עגלת אחסון והטענה נוספת ורכש  10מחשבים ניידים לצוות
ההוראה.



שפריץ חיצוני למבנה הישן ושלט חדש – "בית הספר היסודי גן רוה ע"ש יצחק נבון"

 .3ביה"ס בטב"ע  -אביטל סובל-רויף מנהלת בית הספר:


ביה"ס בטב"ע מקיים פרויקט התנדבות בצה"ל בבסיס צריפין ביחידת הלוגיסטיקה פעם בשבוע,
התלמידים עוסקים במיון ,בסידור ובארגון של חלקים של ציוד צבאי והתלמידים הם חלק בלתי נפרד
מהיחידה .היחידה ללה"ב – יחידת הקישור והלוגיסטיקה של זרוע האוויר והחלל .היחידה זכתה השנה
בפרס הרמטכ"ל .צילום תעודת ההצטיינות מצורף לפרוטוקול זה.


עדכון חצי שנתי לנעשה בביה"ס בסמסטר א' תשע"ט  -השנה כחלק מהתרחבות העמותה של בית
הספר לכיוון תעסוקת המשך לבוגרים הוחלט לתגבר את מקצועות הליבה .ניתנה דחיפה רצינית
מאד בנושא לימוד קריאה וכתיבה בסיסית ללא יוצא מן הכלל .חשוב לנו שקריאה תהיה ברמה
מספיק טובה כדי שהתלמידים יוכלו להסתדר טוב יותר בחיים .לא הספקנו להיערך בזמן לבחינת
בגרות במתמטיקה אבל הגשנו תלמיד לבחינת בגרות באנגלית והוא עמד בבחינה בהצלחה .הגברנו
את היציאות החוצה להכרת והתנסות עבודה בקהילה ,יצאנו להתנסות בהתנהלות מול בנק,
להתנסות בקניות בסופר ,אנחנו מקבלים תמיכה מהמועצה בכל נושא ההקפצות לגופים אלה.
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 הערכות לשנה"ל תש"פ – מספרי כיתות תלמידים ומצבת מורים מתוכננת – קיבלנו הודעה שיתכן
שהמוכר בלתי שרשמי יכנס לאופק חדש וזה יהיה מצוין .מספר תלמידים יעמוד על  98תלמידים.
בחלק מהצוות המונה  12אנשי הוראה ותומכות הוראה יהיו מספר שינויים קטן ביותר כולל בצוות
הפרה-רפואי .תהיה קייטנה בנושא אנגלית כאשר בדרך כלל נרשמים כ 50% -מהתלמידים.


שיתופי פעולה עם גופים חינוכיים במועצה ומחוצה לה – שילובים יחד הם מדהימים ותורמים המון
לידלים ,השנה עם פעילות "יום השיא" שבו הגיעו תלמידי גן רוה ועיינות לביה"ס בטב"ע זה היה
פשוט מדהים לראות את הקישורים החברתיים שהילדים מרווחים מהמפגש עם התלמידים מבתי
ספר של המועצה ונס ציונה.



אביטל רוצה לציין במיוחד חיבור נוסף שהיה מוצלח מאוד השנה עם המכינה הקדם צבאית בעיינות.



אנחנו מארחים קבוצות והשתלמויות של מורות בתחומי ידע שונים כולל שפת תכנות.

 הרחבנו את נושא ההתנסויות של תעסוקה מחוץ למועצה כולל יציאה לבתי ספר להשתלמויות
בנושא מדריכי ספורט וכן רוצה לציין את המשכו של החיבור המדהים עם גני המועצה.
יעל רפפורט  -האם התמיכה בנושא הכשרת סייעים למורי ספורט היא רק עבור עזרה בבתי ספר לחינוך
המיוחד או גם סיוע למורה לחינוך גופני גם בבתי ספר אחרים.
אביטל סובל רויף – הסייעים מוכשרים לסייע לכל מורה לחינוך גופני בכל בית ספר ,זהו מיזם של הפיקוח
על החינוך הגופני במשרד החינוך בו תלמידים עוברים השתלמות ומוכשרים כסייעים למורים לחינוך גופני
בכל סוג בית ספר ,בשנה שעברה נשלחו שלושה והשנה נשלחו עוד שניים.
קארין גזלה  -אבקש שנושא זה ,השילוב של נער או נערה כסייע למורה לחינוך גופני ,יעבור דרכי ואני
אחראית לטפל בנושא בתש"פ ולשבצם במערכת החינוך שלנו.
לפרוטוקול זה מצורפת מצגת ביה"ס בטב"ע.
יעל רפפורט – רוצה לציין באכזבה כי למרות מאמצים רבים שהושקעו מול רשות הטבע והגנים ,בית ספר גן
רוה קצת פספס בנושא ביה"ס ירוק והשנה פעילויות עם רשות הטבע והגנים הצטמצמו באופן ניכר .בית
הספר שלנו היה תמיד ירוק ,מטייל ,מבקר ,מטפח ופעיל בסביבה ונראה כי זה מצטמצם ולא ברור מדוע.
השנה לא הייתה פעילות כמו בשנים הקודמות והסיבה שנמסרה הייתה שאין תקציב דבר שאינו נכון כלל.
שייקה בילו  -לי נמסרה תשובה שהבעיה היא עייפות החומר של התלמידים והצוות מהנושא ואני בהחלט
סבור שיש לחזור לתוכנית המקורית ולהחזיר עטרה ליושנה ,לצאת לפעילויות עם הרט"ג כמה שיותר.
יעל רפפורט – מסכימה עם שייקה שצריך לחבור חזרה לרט"ג ולהפעיל את התוכניות כמו בעבר.
קארין גזלה  -יש אחראית הדרכה שנתית מטעם הרט"ג שבונה של שנה תוכנית פעילות מול בית הספר שזו
חליפה אישית לבית הספר הכוללת הרצאות ופעילויות ברט"ג.
שייקה בילו – היא כתבה לי על כך וגם אמיר כתב לי ואני באמת לא מבין מדוע התוכנית לא בוצעה במלואה,
אין בעיית תקציב ,אין בעיית אוטובוסים ,אין בעיות לוגיסטיות ,נראה שאין פשוט רצון.
החלטה :ועדת החינוך מבקשת מהנהלת בית הספר לחזור לתוכנית העבודה המקורית כפי שהיה בעבר עם
רשות הטבע והגנים.

3

מועצה אזורית גן רוה
ועדת חינוך
עמיר שקרוב – מספר כי בליווי של טיול שכבת ז' הילדים רצו להיכנס לגבי מים אך לא היה אישור וחבל
על כך כי לא מדובר בבריכה או בים אלא במקום רוב עם מים בגובה נמוך ולא מסוכן.
אמיר חן  -ניתן לקבל אישור מוקדם להיכנס למקור מים ויש קובץ הנחיות ברור של התנהגות במקוות מים.
איתי טלמור  -מני סיון שלי בליווי טיולים נראה לי שתמיד עושים את המינימום וללא עומק מספיק .אני
ממליץ להשקיע יותר בטיולים.
אמיר חן  -הפעילות עם הרט"ג היא למשל הכנת הפעילות עם אירוס ויש לזה המון ערך מוסף כמו טיפול
במינים מזיקים .גם בנושא שעורי החינוך הגופני נראה שיש עייפות החומר אצל חלק מהצוות כך שחלק
מהשעורים אינם מבוצעים כנדרש.
החלטה :ועדת החינוך ממליצה בפני הנהלת בית הספר לחזור להפעלת תוכניות עבודה ייחודיות שהיו
מקוריות ועם השנים הפכו למסורת אצלנו .הכוונה היא להחזרת הפעולות הייחודיות של בני מצווה ,כולל
טיפוס לאתר מיוחד ולבצע טקס ייחודי ,הטמעת נושא הטיול וההכנה לטיול לתלמידים לפני היציאה,
החזרת פעילויות מסע הלפידים ביישובי המועצה בחנוכה ,בט"ו בשבט – נטיעות וכדומה ועוד כמה מסורות
שהיו בבית הספר והופסקו לאחרונה ואנו מצרים עליהן.
 .4מערכת חינוך גן רווה  -קארין גזלה מנהלת מחלקת חינוך:


תוכנית לקייטנות וביה"ס קיץ תשע"ט – הסתיים שלב התכנון והפרסום של הפעילויות בקיץ כולל
בית ספר לקיץ ,קייטנת מדע מסובסדת ע"י משרד המדע ,וקייטנות בגנים וקייטנות ספורט ומחול,
מרתון תגבורים באנגלית ומתמטיקה – הרישום לקייטנות כעת נמצא בעיצומו.

 השנה יש לנו שני סטודנטים לחינוך גופני בגנים וזה עובד השנה מעולה.
עמיר שקרוב  -מדוע תלמידי זרקור לא יכולים להשתלב בקייטנות המועצה בגנים?
קארין גזלה  -ראשית ,אין מקום פיזי ושנית הסייעות אינן מכירות את התלמידים ושלישית באחריות בית
הספר לקיים קייטנת בית ספר קיץ.
מוני אלימלך  -את הקייטנות של הקיץ אני מסבסד ולכן תלמידי בית הספר הממלכתי זכאים להן.
עמיר שקרוב  -האם היה תגבור באנגלית ובמתמטיקה כפי שתוקצב בתשע"ט?
שייקה בילו – מציין כי לצערו היה רק באנגלית ובכל מקרה זה ממשיך להיות מתוקצב גם לתש"פ ,הבעיה
היא בגיוס מורים/סטודנטים שיהיו מוכנים לבצע את התגבורים בפועל ,ממליץ לגייס לשם כך גם חניכים
במכינה הקדם צבאית בעיינות.
קארין גזלה – רוצה לציין כי השנה ,בעקבות יוזמה של אמנדה קפלן מבית חנן שהיא מרצה במכללת "אחווה"
עזרה של שמונה סטודנטים להוראת אנגלית ,נקווה שזה ימשיך גם בשנה הבא ,במתמטיקה לא נמצאו מורים.
החלטות:
א .ועדת החינוך החליטה כי לימודי אנגלית בבית הספר היסודי גן רוה ע"ש יצחק נבון ילמדו החל
מתש"פ בשכבות א' ו-ב' כפי שתוכנן מראש.
ב .ועדת החינוך ממליצה כי מכיוון שנושא גיוס מורים/סטודנטים לצורך תגבורים הוא בעייתי,
מנהלת בית הספר ומנהלת מחלקת החינוך תעשינה כל שניתן כבר בימים אלה ,כדי לגייס
מורים/סטודנטים לתגבורים במתמטיקה ,כולל פנייה לכפר הנוער עיינות כדי להיעזר במרכז
תבלין שלהן ובחניכי המכינה הקדם צבאית ,המימון לכך קיים ואושר.
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 .5עדכון שעות התנדבות סטודנטים במועצה תמורת מלגה כספית בתש"פ – שייקה בילו:


הסבר על שינוי תקנון מלגות החל מתש"פ – רציונל ,זכאות ,שעות ותשלום.

 מלגות בשלושה שלבים על בסיס תרומה גדולה יותר של שעות בקהילה תמורת מלגה גדולה יותר.
עמיר שקרוב  -איך נקבע איפה מתנדבים הסטודנטים?
קארין גזלה  -אני בונה לכל אחת מהמתנדבים ובונה לו תוכנית אישית לפי המקצוע שהוא לומד ,לפי
השעות והימים האפשריים וכדומה.
מצורף לפרוטוקול זה תקנון מלגות מומלץ חדש שטרם אושר ע"י המליאה.
קארין גזלה  -ממליצה להרחיב החל מתש"פ את תוכנית "קודקוד בחינוך" – לימודי מתמטיקה לצעירים,
בהובלתה של ד"ר סולי נתן כך שתינתן גם בגני החובה וגם בשכבות א' וב' בבית הספר .קארין הסבירה את
היתרונות של התוכנית ואת שביעות הרצון הן מהתוכנית עצמה ,משלל הפעילויות והבקרה והפיקוח וכן
מהנחייה וההדרכה של צוות הגננות והציגה כי בישובים בסביבה התוכנית רצה באופן מוצלח.
החלטה :ועדת החינוך ממליצה לקבל את המלצת קארין ולשלב את פעילות חברת "קודקוד בחינוך"
בניהולה של ד"ר סולי נתן בשכבות א' וב' בבית הספר היסודי גן רוה ע"ש גן רוה בתאום מול הנהלת בית
הספר ואילוצי מערכת השעות.
קארין גזלה  -ממליצה כי החל מתש"פ נתחיל בלימודי שחמט בגני החובה במועצה.
החלטה :ועדת החינוך ממליצה לקבל את המלצת קארין ולשלב לימודי השחמט בכל גני החובה במועצה.
 .6התקדמות בניית קריית החינוך ,הקמת גשרים ופיתוח מגרש החנייה החדש – מוני אלימלך ראש
המועצה – מוני מסביר כי התוכנית כוללת בשלב הראשון בניית מגרש חניה בצד הצפוני של ואדי נס
ציונה ולפנות את השטח מדרום לוואדי החנייה הקיימת .נכון להיום כל הגשרים הוקמו וגשרי הולכי
הרגל יסתיימו לאחר התאמת הפרשי גובה הקרקע בין השטח החנייה החדש לבין הכניסה והחניה לפני
הגנים.
במהלך חופשת הקיץ יסתיים בינוי משטח החנייה החדש והגשרים המובילים אליו .כרגע בונים את אבני
השפה ובהמשך ימלאו מצעים והידוקם ואחר כך תבוצע סלילה .במקביל עובדים על הדרך המובילה
לחנייה החדשה בצמוד לקיר האקוסטי לצד כביש  .42בהמשך תטופל העברת גמל מים הנמצא בקו הדרך.
לגבי שני עמודי החשמל של מתח גבוה שקצת מפריעים ,כרגע טרם הוחלט האם להעתיקם .השטח מיועד
לקלוט רכב פרטי ושני מסופי תעבורה ציבוריים לאיסוף והורדת תלמידים.
מוני מעדכן כי המועצה עומדת לרכוש עוד אוטובוס ,הציג את היתרונות והחסרונות של כל סוגי
האוטובוסים שעברו מכרז .נערך דיון ופה אחד הוחלט על המלצה לרכישת אוטובוס של חברת וולבו.
החלטה :וועדת החינוך ממליצה בפני המליאה לאשר רכישת אוטובוס חדש של חברת וולבו.
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לגבי פיתוח החצר על שטח החנייה הישן מעריך מוני כי הפרויקט לא יסתיים עד פתיחת שנת
הלימודים שת"פ ,כי יש עוד הרבה עבודה .שטח החנייה הישנה יהפוך במרוצת השנה למגרש משחקים
עבור תלמידי בית הספר .הבינוי עלי שטח זה יהיה על פי הצורך שיהיה קיים בבית הספר .נשקול להפוך
חלק ממנו למגרש כדורגל וחלק מגרשי משחקים.
 .7דיון ברשימת המטרות והיעדים שנשלחו להתייחסות חברי הועדה לקראת סיכום תוכנית עבודה ומימוש
היעדים והמטרות של ועדת החינוך לשנה הבא – שייקה בילו יו"ר ועדת החינוך:
החלטה :חברי ועדת החינוך ישבו יחד עם מנהלת מחלקת החינוך לדיון מורחב בנושא כשבסיומו יוגדרו
מספר יעדי ומטרות על ומתוכן בשלב הבא תבנה תוכנית העבודה החינוכית השנתית של מערכת
החינוך .ישיבת הועדה נקבעה ל.11.6.2019 -
 .8תאריכי מסיבות הסיום:
א .בית ספר גן רוה ע"ש יצחק נבון 14.6.2019 -
ב .בית ספר בטב"ע 18.6.2019 -
ג .בית ספר זרקור  -גן טרום חובה  ,27.6.2019 -גן חובה  ,25.6.2019 -שכבת א' .20.6.2019 -
נוכחותכם באירועי סוף שנה חשובה ביותר !!!
בכבוד רב,
ד"ר שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
מועצה אזורית גן רוה
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