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 השתתפו חברי מליאה
 ראש המועצה  -דרור שור 

 חזי בכר ויו"ר הוועדה
  סגן ראש המועצה -שלמה שמאי

 יוסי ברוך
 אהרון אדרת
 יצחק גרשון

 אלכס גולדפרב
 מוטי ארבל

 אפרים ברנס
 מימי קושמרו

 בנצי ימר

 מני מעודי
  גדי שלו

 מרדכי פיינברג
 דני בוקובזה

 משה כהן
 זהבי בן צבי

 עדי נאמן
 

 נוכחים
 מזכיר המועצה - קובי אביבי

 גזבר המועצה - צופי צור
 יועץ משפטי למועצה - הדר מימון, עו"ד

 רות קרטר
 תקוה מלל

 אריה ברנע
 סימה עטיה
 משה ברודו

 'ה שגיבשרהל
 מנהלת מח' החינוך ויועצת ראש המועצה למעמד האישה - נעמה מלכיאור

 מנהלת מדור גנים  -
 מנהל בי"ס תיכון באר טוביה -
 מנהלת בי"ס מבואות -
 מנהל בי"ס רגבים -
 מנהלת בי"ס נופים -
 גננת גן דובדבן -

 

 על סדר היום
 סקירת מנהלת מחלקת החינוך ומנהלי בתי הספר

 
 להלן עיקרי הדברים

 דרור שור ראש המועצה ויו"ר הוועדה פתח את ישיבת ועדת חינוך ורווחה בהצגת 
 מנהלי מוסדות החינוך:

 מנהל ביה"ס תיכון באר טוביה - אריה ברנע
 מנהלת ביה"ס מבואות - סימה עטיה
 מנהל ביה"ס רגבים - משה ברודו

 שרהל'ה שגיב
 מנהלת ביה"ס נופים - תקוה מלל

 ת מדור גניםמנהל -
 גננת גן דובדבן מושב ינון - נעמה מלכיאור

  עד כיתה יב',  3רות קרטר דיווחה כי במוסדות החינוך של המועצה מגיל 



 בשנת הלימודים תשע"ד לומדים כדלקמן:

 מספר תלמידים מוסד חינוכי

 1,952 תיכון מקיף באר טוביה

 751 בי"ס ממלכתי יסודי מבואות

 621  בי"ס ממלכתי יסודי רגבים

 579 בי"ס ממלכתי יסודי נופים

 226 בי"ס ממלכתי דתי יד חזון

 1,090  - גני ילדים 40 -כ

 179 תלמידים הלומדים מחוץ למועצה

 5,486 סה"כ

 

 החינוך: כמו כן דיווחה כי מטרת העל של מערכת החינוך במועצה היא מצוינות בכל רובדי 
o מצוינות כלל מערכתית 
o מצוינות ארגונית 
o  מצוינות מוסדית 
o מצוינות אישית של המחנכים 

זוהי התשתית המאפשרת עשייה חינוכית וערכית בחתירה מתמשכת למימוש הפוטנציאל האישי 
 והארגוני. מערכת החינוך היא מערכת של כולם ולכן נודעת חשיבות רבה לשותפות שבין כל דרגות

 החינוך והרצף החינוכי המושג על ידו.
o ועדות אורך במקצועות הליבה 
o שיח מנהלים פתוח ומשתף 
o  רצף חינוכי ערכי בתחום הפורמאלי והבלתי פורמאלי והשקעת משאבים המאפשרים את

 העשייה החינוכית.

  113,000,000-המסתכם בסך של כ 2014בפני הוועדה הוצג תקציב החינוך לשנת התקציב 
 מכלל תקציב המועצה, לא כולל תקציב התנ"ס ליישובים. 47% -ש"ח ומהווה כ

 :בפני הוועדה הוצגו חלק מהפרויקטים החינוכיים בכלל המוסדות כדלקמן 
o  שעת חינוך גופני בכל גני הילדים 
o  מהבית לבית הספר 
o הרשת הירוקה 
o  תכנית ידיים 
o "תכנית מורשת הקרב ו"אמץ אתר 
o ןבריאות הש 
o חדר חם  
o הסעה בטוחה 
o גינה אקולוגית 
o תכנית הטף להורי גני הילדים 
o מדעניות העתיד 
o  ואמירים 2000מצוינות 
o פרויקט הטייסת 

רשימה חלקית שאילולא השקיעה המועצה ממשאביה השקעות אדירות בסדר גודל כפי שהוצג, היו 
 נמנעים פרויקטים אלו ממוסדותינו.

  בפני הוועדה הוצגו הפיתוח והבנייה במוסדות החינוך תשע"ד ותכנון הפיתוח והבנייה
 העתידיים במוסדות החינוך.

 
o  תקוה מלל מנהלת מדור גנים וקב"סית 

 גני ילדים הכוללים: 40דיווחה כי בתחום המועצה קיימים 
 דגני ילדים חדשים שנבנו בתשע" 2 -גני ילדים חדשים שנבנו בתשע"ג ו 3

 גני ילדים נוספים. 5כמו כן ציינה כי בתכנון בניית 



סייעות שניות ושלישיות מתקציב המועצה, השקעה  32סייעות אם ועוד  40גני הילדים יש  40 -ב
 המסייעת לקידום הילדים, הכנתם לכיתה א' ומתן סיוע למתקשים.

אלית תואמת גיל, חזון גני הילדים לאפשר לילד להתפתח מבחינה חברתית, רגשית ואינטלקטו
 בתנאים הטובים ביותר, בסביבה עשירה, בטוחה והמאפשרת התפתחות מיטבית.

הציגה את התכנית החינוכית בגני הילדים והזמינה את הגננת נעמה מלכיאור אשר מסרה דוגמאות 
 לביצוע התכניות, הקשר עם ההורים ושיתוף הפעולה עם כלל המערכת לטובת הילדים.

 
o ביה"ס "רגבים": משה ברודו מנהל 

הציג בפני הוועדה את בית הספר מחזון למדיניות וביצוע, הכוללים הכלה והעצמה מיטבית הבאות 
 לידי ביטוי בתכניות:

o חדר חם 
o מטיבה 
o מחוננים 
o מצוינות 
o גינון טיפולי 
o דיאלוג 
o סל שילוב 
o מועדון טייסת 
o תרפיה רגשית 
o מחוננים 
o דיאלוג 
o ..ועוד 

 ת מרכיבי הלמידה המשמעותית והחינוך הערכי, חברתי, קהילתי ומרכיביו.הציג א
 

 :"סימה עטיה מנהלת ביה"ס "מבואות 
הציגה בפני הוועדה את חזון בית הספר שנבנה ע"י צוות המורים, הורים ותלמידים ומשמש 

 כ"מגדלור" לכלל באי בית הספר.
 שם דגש על שאיפה למצוינות תוך מיצוי יכולות וקידום הישגים לימודיים. - 1בית הספר כיעד מספר 

עיצוב אקלים חינוכי מיטבי והעמקת החינוך הערכי ברמה הבית ספרית, שכבתית,  - 2יעד מספר 
 הכיתה והפרט.

ת של העם דגש על טיפוח תחושת שייכות ומחויבות למדינה, תוך הוקרת המורש - 3יעד מספר 
היהודי בכלל והסביבה הקרובה בפרט, באמצעות תכניות ייחודיות שפיתח בית הספר "מהולדת 

 למולדת".
 סימה הדגימה את פעולות בית הספר להשגת היעדים.

 

 :"שרהל'ה שגיב מנהלת ביה"ס "נופים 
ילדותי", ציינה כי "נופים" הינו בית ספר "קהילתי" השם דגש על תכנית לימודים ייחודית "נוף 

 המזמנת חוויה קהילתית ומחנכת לתפקיד מיטבי בחברה.
הרחבת הידע ב"תרבות  -חברתי -הציגה את התכנית הלימודית האקדמית, את תכנית החינוך הערכי

ישראל", תכנית הטיולים הייחודית להכרות ארץ ישראל, תכנית לימודי המוזיקה וועדות שנבנו 
"גישור" בין התלמידים, "הפסקות פעילות" ועדת "זהירות  בשיתוף תלמידי בית הספר כמו תהליכי

 בדרכים" ותכנית "הסעה בטוחה".
הודתה לביה"ס כנות על שיתוף כיתת הכוננות במצבי חירום ועל שיתופי פעולה בתחומי הפעילות 

 החברתית.
 

 :אריה ברנע מנהל ביה"ס תיכון 
 ערות והנערים בתחום המועצה.יסודי הוא ביתם של כל הנ-ציין כי בית הספר התיכון העל

 שוויון חברתי ומדיניות חינוכית של בית הלל. -ייחודו של בית הספר בדגש ערכי 
הציג את סה"כ התלמידים הלומדים בבית הספר לפי שכבות, מספרי הכיתות ובכללן כיתות אם ושטח 

 דונם כולל מתחמי התרבות והספורט. 100 -ביה"ס המשתרע על כ



 עובדי מינהל. 55 -מורים וכ  220-עסקים כציין כ בביה"ס מו
 הוראה ולמידה:

 70% שיעור הזכאות לבגרות:
 90% שיעור הזכאות במסלול העיוני:

 21 מספר המגמות העיוניות לבגרות:
 7 מספר המסלולים המקצועיים:

 -בשיתוף משרד התמ"ת  הציג בפני הוועדה את התכניות הייחודיות בתיכון ועיקרן מגמות מקצועיות
שנתית של מחויבות אישית לעזרה לזולת ולתרומה לקהילה, -שנתי, תכנית שש-מסלול מצטיינים שש

שנות חינוך ולימוד המתייחסת להיבט הערכי חברתי, תכנית המנהיגות המשותפת  12תעודת 
ות הממחיש את יב' ולתלמידי כיתות ו' בבתי הספר היסודיים, טקס העצמא -י' -לתלמידי כיתות ט'

 ערכי המדינה באמצעות סיפורים אישיים של משפחות מהקהילה.
 

  יהודית אוחנה מנהלת ביה"ס "יד חזון" אינה נוכחת עקב מחלה ובית הספר יוצג בישיבה
 אחרת.

צוין כי משרד החינוך נענה לפניית המועצה לפתוח תיכון ממ"ד צומח בהלימה לתפישה החינוכית של 
 ר על אף תלמיד ולתת מענה לכל ילדי המועצה במועצה.לא לוות -המועצה 

 

 סיכום
דרור שור ראש המועצה ויו"ר הוועדה לחינוך ורווחה, בתום הסקירה ובתום שאלות חברי הוועדה 

והדיון בהן הודה למנהלת המח' לחינוך ותרבות ולמנהלי מוסדות החינוך של המועצה על פועלם כפי 
שהוצג תוך מתן דגש כי ההישגים שהגענו אליהם אינם דבר של מה בכך והם בעצם הביטוי העיקרי 

 השקעות האדירות והמשאבים הגדולים המוקצים לשם כך מהמועצה.ל
הודה באופן אישי לכל מנהלי בתי הספר על העשייה ועל תפישת החינוך בשנים האחרונות המוכוונת 

 מטרות וזאת בהתאם לחוות דעת יועצים מקצועיים אנו עומדים ביעדים שקבענו.
 ל העשייה כפי שהוצגה בפניהם.חברי המליאה הודו אף הם למנהלי מוסדות החינוך ע

 
 רשם:

 קובי אביבי
 מזכיר המועצה

 דרור שור
 ראש המועצה

 ויו"ר ועדת חינוך ורווחה


