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 פניות שעלו בפני רם רפרנט הנהלת בית הספר בפני הועדה

 

 .אנגלית בעיקר בכיתות הגבוהות פנו בבקשה לתגבורלימודי אנגלית הורים 

ניתן לפנות לרכז השכבה או ספציפי לתלמיד אם אין מענה  .שעות פרטניותיש   –לחטיבה העליונה 

 לא מצאו פתרון ניתן גם לפנות לרם.  ואם עדיין לעופר

תגבור של שעתיים בימי שני אחה"צ ועוד  –תוכנית שנקראת "סולמות"  –בית הספר נותן לכיתות י' 

בית הספר קובע מי התלמידים שיקבלו   –שעתיים בשעות הבוקר לתלמידים שמתחילים מאוחר 

 ראת הכיתות הגבוהות. תגבור זה. המטרה היא השקעה בתגבור בכיתות י' לק

למידה בהר חומה שגם נותן מענה הסיבה לשת"פ זה עם מרכז הלמידה לתלמידי הר חומה יש מרכז 

  052-4725545 הלמידהגילי מנהלת מרכז  -הוא מכיוון שהרבה תלמידים מגיעים משכונה זו 

 .052-4601674 – התלמידים בירושליםמרכז למידה פתוח לכל  –מרתאני דה נוסף הוא מימרכז ל

 

 

 שלא מצליחה להחזיק כיתה וללמד:מורה  -ספציפית בעיה מורה  עלהועלתה בעיה 

 

תאים להשלמת המ המענה הלימודי את  ןשבית הספר ייתרם מתחייב  המקרה מוכר ומטופל 

 הפערים בשנת הלימודים הבאה.

 

  

 

 לטענת הורים נשמע לא רציני – גמר במדעי החברה  שתחשב כעבודת הרחבת עבודת הסיום

 

ללימודים הכנה טובה הוא שהרווח לתלמידים ו רם הסביר שמדובר בעבודת גמר ברמה סמינריונית

 האקדמאיים בעתיד.

 

 יחידות 5יחידות ל 4-תגבור לימודי המתמטיקה לתלמידם שעבור מ

נאמר בישיבה שהתגבור שהם מקבלים הוא בפועל חצי שעה  .עלה גם בישיבה המוסדיתנושא זה 

בית     .ולתת מענה נוסף רם מסכים שצריכים יותר להתאמץמשמעותית. תוספת שהיא אינה בשבוע 

אבל  . עדיין נסגר סופית שתוכנית זו תצא לפועלי לארגן קורס תומך לתלמידים"מול מנחהספר עובד 

 . נעשים מאמצים

 

 םוחלונות בין שיעורי שעות ברצף 3ו  2רצופים ט' שיעורים  יתותבכ שיעורי מתמטיקה 

 באחת הכיתות הצליחו לצמצם שעתלשנות.  ולא הצליחבית הספר מודע לכשל בסידור המערכת אבל 

 דבר.לא ניתן לעשות כרגע  אחת.חלון 

 

 

 



  איסור מוחלט על עישון בבית הספרהועלתה עמדת ועד ההורים שהינה 

מ' מהכניסה.  10על איסור עישון בבית הספר ו 2016 'צו משרד הבריאות מפב בית הספר קיבל את

כמו כן חל איסור על עישון בטיולים  .יושהה לשלושה ימים בשטח בית הספר עשןמ  סשייתפתלמיד 

לפעול נגד התלמידים מחוץ לשטח בית הספר כי אין בית הספר לא יכול אבל  שנתיים בשכבות י ויא.

   דם.יכולת ואין כוח א

מאחורי המבנה ולא בפרסיה  מורים יוכלו לעשן  אף מורה לא יעשן במבנה  -מעשנים לגבי מורים 

לא מאפשרות זמן יציאה מחוץ  ית הספר הפסקות קצרותלמורה לעשן מחוץ לב לחייבבעיה ישנה 

 לבית הספר. 

 

 נושאי תקנון :

  ללא תלבושת בהתאם להוסיף הבהרה שגם תלמיד שמגיע לשיעור ביקשו  בתקנון  6סעיף

לתקנון על המורה לשלוח אותו לאחראי המשמעת להירשם ולחזור לכיתה רק לאחר שיתאים 

 את הופעתו בהתאם לתקנון 
 

   ללא תלבושת אחידה. תלמיד לא יוכל לשבת בכיתה . משמעת ציין שאין אחראי  - רם

התלמידים יכולים  ,תלמיד יוכל להיכנס לשיעורים רק אם התאים את התלבושת לתקנון

 .להשאיל חולצה מחבר

 

 טעות ניסוח בהקשר לאורך המותר למכנסיים קצרים  
 
  הבקשה לתיקון התקבלה על ידי בית הספר. - רם  

 
 

  מוצדקים. הבהיר כי מדובר רק במקרה של איחורים לא ביקשו ל –)א( בעניין איחורים 4סעיף 
 

 מה נחשב מוצדק. ל ההגדרה העלה את עניין  -  רם
 

נושא זה צריך לדון בקרב חברי הועדה, לנסות להגדיר מה נחשב מוצדק בעיני ההורים 
   ולאחר מכן להעלות שוב בפני ביה"ס.

 

 

  אחדמשמעת גורם מבקשים שיהיה בה  הוצגה עמדה –סעיף טיפול באירועי המשמעת 
 אחידות טיפול וכתובת אחת ברורה על מנת ליצור 

 
אין פונקציה כזו בחטיבה העליונה של רכז משמעת מי שמטפלים בבעיות משמעת הם  – רם

בחטיבת הביניים שמשון הוא מטפל בעיקר  .יםהדמויות שמכירות את התלמידרכזי השכבה, 
 במשמעת.

 

 

  היו פניות "דגש על אחריות התלמיד ללימודיו והכוונתו להיות לומד עצמאי" הוכנס יעד מרכזי
רוח ביה"ס ומעבר לכיוון שמתאים יותר לביה"ס בראו ביעד זה שינוי משמעותי הורים ש

 הניסויי או בי"ס פתוח.
 

 אי, לקרוא מקורות ולסכם שיעוריםשמים דגש על חשיבות להיות לומד עצממסביר ש –רם 
 הפקרה של התלמידים אלא לתת להם יותר כלים. לא מדובר על כתיבת עבודות חקר. 

בגרות ומובילים את התלמידים באוזן כדי להגיע  100%עד היום היה הרושם שעובדים על 
 תהליכים הללו יעשו לאט ובהדרגה.הליעד. כל 

 
 



  סנקציה יחידה היא הפחתה של שעות הוראה ממורה שנעדר ללא  –העדרויות של מורים
 תמהיעדרורתיעות אישור. אבל אין הנחיות / הוראות שמעודדות מורים לא להעדר ואפילו מ

  תההיעדרויוהאם יש נתונים שמראים  שאכן יש ירידה בכמות 
 

לגביר את הרתעה נגד מורים שנעדרים ללא  כיצד בפני ההנהלהאמר שיעלה נושא זה  –רם 
 .הצדקה

 
 
 

  הוכנסו הוראות שמחייבות מורים להודיע לתלמידים מראש בתחילת כל מחצית  -מתן ציונים
אבל אין כל הנחיות לגבי   (.משקל כל בוחן, מבחן, עבודה הכנת ש"ב) הציוןחושב כיצד הם מ

היקף התגמול ללמידה רציפה וטובה )ללא היעדרויות לא מוצדקות, הגעה לשעורים עם כל 
 הציוד ושעורי הבית, השתתפות בדיון בכיתה וכו'(.

 
יש  כמו כן לכל מורה בציוני המגן לבגרות  לצד הציון המספרי.  קיימת הערה בתעודה –רם 

יש הגדרה של שמאפשרת למורה לתת "נקודות חיבוק"  לתלמיד שמתפקד כהלכה.  הנחיה
 נקודות לתלמיד שמפריע. 6"נקודות חיבוק". ניתן גם להוריד עד  12ד ע ,כמות הנקודות

 
  

  מתן בונוס בתעודה לתלמידים ישנו סיכום מלפני שנתיים על  –תעודות הצטיינות
 שטרם יצא לפועל.המשתתפים בנבחרות הספורט של ביה"ס 

 
 מעדכן שתלמידים שמשתתפים בנבחרות הספורט יקבלו את הבונוס. –רם 

 
 
 

  שיכלל במבחן לגבי חומר חדש  ההתראהימים  3משבוע ל  קוצר  –במבחן שנכלל  חומר 
 עור שהתקיים שלושה ימים לפני מועד הבחינה. יעד לש 
 

 .ימי התראה לפני מבחן  5-להאריך להסכים  – רם
 
 

 

 עדכונים של רם

   לא יקבלו שיעור פרטני או  –לא יינתן גיבוי לתלמידים שיוצאים לחו"ל בזמן שנת הלימודים

 נוסף למבחן.אפשרות קבל מועד 

  נקודות בציון 5מהחיסור השלישי מורידים  –חיסורים. 
 

 

 

 

 


