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 דיווחי הנהלת בית הספר

 דני ליבוביץ:

  .כיתות ו', גרי לבו יערכו השבוע ביום שישי י ימים פתוחיםפעילויות מתנהלות כסדרן

 נציגת ועד ההורים בימים אלו תהיה מיה לירון.וביום רביעי בערב. 

 מצם את העומס שהיה בשנים קודמות.השנה יתקיימו שני סבבים על מנת לצ

 ולשמור על גודל השכבות.ז' כיתות   6בשנה הבאה אנחנו נערכים לפתוח 

חדשות בירושלים: האחת במכללת אורט בגבעת  בשנה הבאה נפתחות שתי חטיבות



רם, והשנייה "ארגנטינה" בקריית היובל. פתיחת החטיבות מקשה כי היא פונה לפלח 

 אוכלוסייה חזק יותר, לכן יש לבדוק את ההשלכות.

  לערבה. היה משהו ממכתש רמון אתגר משכבות יא' ו יב' יצאו תלמידים לטיול

יפה באתגרים ונהנים מכך. מרגישים שנכנס משהו אופטימי, חברה בוגרים העומדים 

 לאתוס הבית ספרי.

 תי פעימות מגיעה שהשכבה בה היום התקיים צו ראשון של יא' בשיטה החדשה ב

 יחד ללשכת הגיוס.

הורגשה הקלה בקרב התלמידים בעקבות  אולם נדרשה לוגיסטיקה והתארגנות.

צוות החינוכי וחבריהם ל הנוכחותם ש את  האופן שבו התבצעה ההתארגנות, שכללה

 לשכבה. 

  קנטוראתר הגימנסיה שודרג והתחדש על ידי עידו 

  עיתון ינואר הופץ –ניוזלטר. 

 שיתוף ההורים במערכת הדיווח  לקראת סיום המחצית בית הספר ייכנס למהלך של

 המינון הנכון.את למצוא  חשיבהאנחנו בהליך  .טרם החלטנו כיצד, ובקרה

  לשלוש התלמידות  , יתקיים טקס הנצחה11:00בשעה   19.01.2018ה ביום שישי

)הטרסה מאחורי  פינת הנצחהשנהרגו בתאונת הדרכים, הטקס יחנוך  משכבת צ"ו

 עצי פרי ופרחים.  3ריה( נטעו שם הקפיט

  הקיץשיפוץ חט"ב הושלם ושיפוץ חט"ע יתקיים במהלך. 

 תקווה שעוד שבועיים יהיה מגרש הכדורגל כרגע לא שמיש, היום התחילו בשיפוצו, ב

 אפשר לחזור לפעילות סדירה.

 2018 ישופץ אולם הספורט. 

 עופר טס

 עם קהל מבחוץ, הייתה חוויה מוצלחת. כל השכבות היו בהצגות תיאטרון בערב 

 . כל הצוותים בחט"ע נפגשו עם נציגי הקהילה להט"בית 

 יחידות מתימטיקהמנסים למצוא מורה נוסף לחמש עדיין  ,בהמשך לישיבה הקודמת. 

  בטיול שנתי מוצלח מאוד, חזרו לשגרת לימודים. הייתה 'אישכבת 

  בחוויית ה"ביחד" ,בלשכת הגיוס, הייתה חוויה טובהביקר ראשון של שכבת יא' חצי , 

 הצוות ליווה ונתן טיפים חשובים. החצי השני הגיע לשגרת לימודים רגילה.

  הפסקה פעילה יפה בחנוכה... – ב'ישכבת 

 חינוך פיננסי היה מוצלח, חלקם אף טענו שהגיע מאוחר מידי. –פעמונים מותת ע 

 לחט"ע.  בהמשך יתקיים ערב חשיפה 

 



 

 יעל שלום

 , אחראית בין היתר, על רווחת הפרט.סגנית מנהלת חט"ב

  13משכבת ז',  12תלמידים  25מדובר על   -מרחב לימודי אחר –מרכז מל"א 

משכבת ח'. מדובר בתלמידים מתקשים המקבלים במרכז עזרה לימודית על ידי מורי 

התקדמות ניכרת  .עובדת סוציאליתבית הספר ועזרה רגשית במידת הצורך, על ידי 

כלפי בית הספר. התלמידים  םוהן ביחס הישגיהםשל אותם תלמידים הן ברמת 

 בבית הספר. ויותר טוב להםאים אותם מרגישים שרו

  תורמים רבות לתמידי חט"ב.  ,חונכים חלק מהתלמידים )שנת שירות (  –ש"שינים

 בכל שכבה יש שני ש"שינים.

  ייפתח עוד שבועיים, יהווה מענה לחט"ב מבחינה לימודית: אנגלית,  –מרכז למידה

כדורגל לבנים,  מתימטיקה והוראה מתקנת. בנוסף  פעמיים בשבוע יתקיים חוג

וזומבה )יועבר על ידי אסנת ינושי(. התשלום למרכז הלמידה יהיה  פילטיסולבנות 

 סמלי בלבד.

  תלמידי שכבת י' מעבירים חונכות לתלמידי חטיבת הביניים במסגרת  –חונכות

 "מחויבות אישית", המהווה חיזוק נוסף לתלמידי החטיבה.

 מירי ראובן

   בשבוע הבא.סמינר ז' יוצא  -אמירים 

  חגה של העדה האתיופית. – גדסיהחגגנו את חג 

  'ממשיכים שגרת למידה... בהמשך גיחה. –ט 

  עומדת במחצית המחזור השני שלה בהצלחה רבה. –תכנית ניצוצות 

  'עובדת על מושג ה"אחריות", נושא המובל בחטיבה. איפה עובר הגבול  –שכבת ח

בר על ידי הצוות החינוכי ונעזרים ב"חינוך שלי: חברתית לימודית ואישית. הנושא מוע

 .הירושלמי"

 דיווח נציגי וועדות

 וועדה פדגוגית

 נורית רחבי: 

  .במתימטיקה עדיין מנסים למצוא מורה לחמש יחידות 

  יחידות,  5יחידות ל  4לגבי הבעיה שהועלתה בישיבה הקודמת, לאלו שהועלו מ

 אמורה לעזור בנושא. תכנית של מנח"י הקיימת 



  איחור מוצדקו מה"הוועדה תמשיך לדון בסוגיית"? . 

  תעודות הצטיינות לספורטאים –יינתנו בונוסים . 

 במתימטיקה . תלמרות הניסיונות לא הצליחו לפתור את בעיית רצף השעו 

 .הורים מתבקשים לתת פידבקים לנורית בהתאם לפרוטוקול שיישלח 

 ההורים. חשוב שיינתן מענה מסודר לפניות של הורים לוועד 

 

 וועדת קפיטריה

  יגאל גרינשטיין:

יש בהתאם לבקשת ועד ההורים וההנהלה התקיימה ארוחת טעימות, היה מוצלח מאוד. 

מעבר לאוכל יותר בריא: סלטים, אוכל חם )קוסקוס, אורז ושעועית(, הופסקה מכירה של 

יטריה, המנות החמות, הוספו יותר לחמניות מקמח מלא. קיימת היענות של צוות הקפ

 ושיתוף בין הוועדה לצוות. 

 וועדת ספורט

  יגאל גרינשטיין:

יש יותר אני שמח לבשר שהשנה התקיים טקס מכובד ומרגש מאוד.   –"מירוץ יאורי" 

 .תאוצה יותר נושא הספורט בבית הספר תופסונרשמים לחדר הכושר. 

 

 וועדת כספים

  יזהר באומר:

קבענו התקיימה ישיבת כספים עם דני ורוזה, מתבצעת חשיבה איך להעמיק את הגבייה. 

בסיוע בית הספר  תהועדה מעוניינמהתקציב,  הגמנגנון להרמת דגל כאשר ישנה חרי

 לגייס כספים מבחוץ. להפעיל מנגנון שיפעל

 

 וועדת תשתיות

 יגאל נתנאלי:

שנה עובדת עם שמשון באופן צמוד. הבית ספר עבר שיפוץ גדול מאוד. וועדת תשתיות  

עושה עבודה אני רוצה לציין שהועדה ו , אנשי מקצועמטעם ההורים הם וועדה חברי ה

 מאוד מקצועית. 



במסגרת שיפוץ אולם הספורט, תתבצע הקמת הועדה התבקשה לבדוק את האפשרות ש

 ישיבה של קהל צופים במשחקים.אפשר , דבר שיבאולם המשופץ טריבונות 

 בשנה תתבצע בדיקת קרינה בשטח בית הספר.פעם 

 

 חב"ד פנייתו של עופר בנושא בית

 35 -בבית חב"ד. נראו שם כרון, ערך מומו ביקור יזום : בעקבות פנייתו של עופר אהמומו

 בבית הספר.  רובם זוהו כלומדים בחט"בילדים. 

, שם הם מקבלים טקסט לקרוא ,מגיעים לבית הכנסת ילדיםבבדיקה שנערכה מסתבר ש

בסיום ועם הגשת . לאותו טקסטובמקביל עליהם לענות על כשבע שאלות הקשורות 

 קופון לקנייה בקצפת.מקבלים הילדים  ,השאלון

שקלים לכל ילד שמגיע  15: בנו שיתף אותו לפני כשנה, שחבדניקים נותנים עופר אהרון

לגימנסיה, ומשכנעים אותם להגיע  לפגישה. אחרי הלימודים "תופסים" אותם בכניסה

 שתהיה התערבות בית ספרית בנושא. מבקש מפורשות. שםל

 של  והתערבותגם את : חשוב מאוד ליידע את ההורים שהתופעה קיימת, מבקש מומו

 בית הספר בנושא.

: הדברים המוצגים הם בניגוד גמור לתפיסת הגימנסיה והנושא חמור. חשוב לציין דני

בגימנסיה. חשוב לבדוק את חוקיות הדבר על ידי נציגי הורים. בנוסף, שהם לא פועלים 

יידוע ההורים הוא קריטי וחשוב. האחריות היא קודם כל על ההורים, בעיקר כשהדבר 

מתרחש לאחר שעות הלימודים. בנוסף, חשוב לשוחח עם האחראים לכך במטרה 

 שהדבר ייפסק.

  ולהעלותה למודעות הילדים.: מבקש לשוחח בכיתות על התופעה, מומו

לפגישה זו יגיעו גם נציגי ועד  .יתאם פגישה עם מנהל סניף חב"ד 'הוחלט שדני ליבוביץ

ויבקשו ממנו להפסיק  ,שיציגו את עמדת בית הספר וההורים בכל הנוגע לתופעהההורים 

 את הפעילות המשדלת.

 

  ערכה: מיה לירון 


