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 דיווחי הנהלת בית הספר

 דני ליבוביץ:

  סיימנו מחצית ראשונה וחלוקת תעודות. אנו עמוק בעיצומה של פעילויות רבעון ג', וכל

צפו , עת רם" בגבבלמונטה"מעבדות תלמידים יוצאים הפעילויות מתנהלות כסדרן: 

 מופע של מיומנה וטיולים רבים לפנינו.ב

  .לאחר מרכז הלמידה תופס תאוצה, פועל בימים שני וחמישי ומשרת את המתקשים

 לשמור על הקיים. –סיימנו לשפץ את חטיבת הביניים, האתגר הגדול ש

 לא תהיה בעיה בפתיחת שש כיתות ואף יותר. לגבי רישום יפה לשנת הלימודים הבאה ו

 חינוך מיוחד עדיין מחכים לתשובה מהעירייה. כיתת

  סמוך לאחר ישיבת הוועד הקודמת התקיימה פגישה עימם. מטעם בית  –לגבי בית חב"ד

הספר הגעתנו אני ושמשון וכן מומו ונציגים נוספים מועד ההורים. העברנו את המסר 

תתפות של החד משמעי שאנו מתנגדים לפניה לתלמידים סמוך לשערי בית הספר וכן להש

ללא קבלת הסכמת הוריהם. בלי קשר תלמידים בפעילויות שלהם בשעות הלימודים ו

בקבוצה של תלמידים שבשעות הלימודים הייתה במקום. מצד כשהגענו לפגישה נתקבלנו 

יש רגיעה ופחות נציגי בית חב"ד נתקלנו בגישה מאוד לא פשוטה, אבל לתחושתי מאז 

 באזור הגימנסיה.פעילות 

עזרו מאוד, והילדים לא משתפים פעולה בעניין הזה בכיתות שנעשו השיחות  : מומו

 כבעבר.

הפעילות שלהם ליד הכניסה לבית הספר ממשיכה. שלחתי תמונות שלצומו שבוע  : אוהד

 לאחר הפגישה שמראות איש חב"ד מחבק / מוביל תלמיד מול ביה"ס.
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 הם עדיין כאן ופונים לילדים.  :שמשון

 זה כבר קיים שנים.אבל  –הנשים שמחלקות נרות בימי שישי  יש גם את :מירי

 ... זו לא הבעיה שלנו :מומו

 אם כך נשקול להפיץ מכתב לכלל הורי בית הספר וליידע אותם על הנושא. :דני

  בית הספרמ םתלמידישל בעניין התנהגות  הופץ מכתב להורים –סוגיית אגד 

גם עלינו בעצמנו חחתי איתם על הנושא. עברתי בכל כיתות בית הספר ושו באוטובוסים.

מטעם אגד חזרו ואמרו שיש שיפור על אוטובוסים כדי לראות ולפקח על ההתנהגות. 

 משמעותי בהתנהלות התלמידים.

  ר" ועיריית דמן בשיתוף מועדון ריצה הנקרא "לידודי שרמורה לחנ"ג יזמה חדשה של

דים הזרים המצטיינים התחום ירושלים לגבש קבוצת אתלטיקה מקצועית של ילדי העוב

המטרה היא העצמה של התלמידים באמצעות תחום  האתלטיקה אך מתקשים לימודית.

 זה שבו הם טובים.

  עדיין לא תלבושת האחידה בימי שישי. שחרור ממועצת התלמידים העלתה את סוגיית

 .דנו בכך בהנהלה. לאחר שנדון ונגבש עמדה ונביא אותה בפני הוועד

 מירי ראובן

  לסמינר  השבוע יצאה קבוצת אמירים קטנה אך איכותית .יצאנו לגיחת ט'בשבוע שעבר

 .במסגרת אשכולות אומנות . בנוסף התקיים אתמול אירוע שיא במוזיאוןאמירים

 גם חט"ב וגם חט"ע. -ת התלמידים לסמינר מועצה בשבוע הבא יוצאת מועצ 

  ורה" ותופסים תאוצה טובה. מרכז "כל תבשניהם ממוקמים  –מרכז למידה ומרכז מל"א

מרכז לא היה מגיע לרמות ביצוע כל כך היעל שלום מאוד מעורבת ויוזמת. בלעדיה 

 טובות.

 "בעבר היה בבית  .פרויקט מצוינות: תלמידי ט' התחילו ללמוד במסגרת "נס טכנולוגיה

הפרויקט נחשב יוקרתי והוא עוסק גם הספר ואנו שמחים שהצלחנו להחזיר אותו. 

שבוע שעבר התקיים בהמחשוב. בתחום תכנון באמורים לעסוק בחשיבה ו ות.במנהיג

  תלמידים. 17ובפועל התחילו  לם יכולים להתקבלושיעור משותף הורים ותלמידים. לא כ

  יותר שליטה לגבי הפריסה ותיאום בין המורים והתלמידים לנו יש  –שיעורים פרטניים

 לגבי השעות הפרטניות.

 עופר טס

 שיחה עם מקיים כיתות ט' וכל באני עובר התקיים ערב חשיפה להורים,  –י'  מעבר מט' ל

 התלמידים על מעבר חשוב זה.

 .ולהעניק במיוחד לבית הספר מחנכי שכבת י' בחרו לבוא  סיכום המחצית היה טוב

 חמישי.יום תעודות ביום שישי ויתר השכבות בחט"ע חילקו ב

  הבהרנו את עמדתנו לגבי למסע ות שיוצאאת הצובפני התלמידים הצגנו  –ערב פולין ,

 גיוס כספים לנזקקים ומה הקריטריונים לגבי אותם תלמידים.
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יש אפשרות לעזור לאלו שבאמת נזקקים על ידי יתרות התקציב שיש אולי : מומו

 ברשותנו.

ויש אפשרות שלא תהיינה אנחנו במעקב  .המסע לסבסודאחרות : יש לבחון חלופות יזהר

 יתרות בסוף השנה. יש ניצול יתר בתקציבי תל"ן.

יש כאלה שאינם תומכים בפרויקט של המסע לפולין, זה איננו נושא  :נוספים הורים

 מתאים לשימוש ביתרות עבר בתשלומי הורים.

  היה להם גם ערב שכבה,  ... שאנו לקראת הטיול השנתיבכיתות מרגישים  –יב' שכבת

 פורים.של "הפנינג" המתכננים את גם יום האהבה ופעילות להיו אחראים ל היום

  העברנו סקר אנונימי בקרב תלמידי התיכון לגבי תחושתם בבית הספר, ואנו נסיק

 מסקנות ונשתף את התלמידים בממצאים.

  הבאה: דיפלומטיה ותרגום. תיפתחנה בביה"ס בשנה"ל שתי מגמות חדשות 

  כיתות מב"רתלמידי שתוכל לשרת גם את ה מגמ –מחשבת ישראל מגמת. 

  קיבלנו הצעה לקבל לרכז את עבודות הגמר במדעי הרוח בירושלים. הנושא  –עבודות גמר

 .ובבדיקה עדיין בדיון

 רם פרנקל

  בבית הספר: ניצוצות, הרבות בהקשר לנאמר עד כה חשוב לשים לב לתכניות המצוינות

 . ראיית המצוינות בבית הספר אמירים, נס טכנולוגיה... זאת אמירה  של

  דני מוביל ראייה אחרת של יהדות בבית הספר, גם לנו יש מה  –מחשבת ישראל מגמת

 לומר על הזהות היהודית שלנו. 

 דיווח נציגי וועדות

 וועדה פדגוגית

  נורית רחבי:

  יש תלונות רבות על היעדרויות מורים גם סביב התקופה של ישיבות פדגוגיות. צריכה

 .ובכלל לנושא היעדרויות התארגנות אחרת לקראת הוועדות הפדגוגיות להיות

: צריך לנצל את הזמן יותר טוב כאשר מורים לא מגיעים, ולנסות למצוא תוכן מומו

 לאותן שעות חסרות או חופשיות. הבעיה בעיקר בחט"ע, בחט"ב זה כמעט לא קורה.

בשל פעילויות בית הספר כמו  : אכן מורים חולים, אך חלק מהזמן מורים נעדרים גםדני

טיולים שנתיים. בכל מקרה כזה אנו מנסים שמילוי המקום יהיה כמה שיותר משמעותי 

עבורם. צריך לקחת בחשבון שככל שעולים בגיל ובשכבה זה קשה יותר למצוא מילוי 

 מקום מהסוג הזה. אנו מנסים לתת את המענה הטוב ביותר שמתאפשר.

 עיה על ידי הרצאה של ניהול זמן נכון.: ניתן לפתור חלק מהבמומו

יותר בעצם כך שנוצרים חורים גדולים במערכת, לפעמים תלמידים הבעיה היא  :וריםה

 מגיעים בבוקר ומתברר שהתבטלו שעות ראשונות, ותלמידים לא יודעים על כך מראש.
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  ם לא מעט תלמידים מגיעים כדוברי צרפתית ואז נוצרי -יש פערים בלימודי הצרפתית

 פערים בקבוצה.

בכלל פורשת לפנסיה ואנו חושבים האם  -אלה  –: בשנה הבאה המורה לצרפתית דני

 להמשיך עם לימודי הצרפתית בבית הספר.

 

 + ספורט וועדת קפיטריה

  :יגאל גרינשטיין

 

  להעביר טופס שביעות רצון התלמידים לגבי המנות בקרוב אנו עתידים  -קפיטריה

 המוגשות.

  עקב אילוצים טכניים א מעט נרשמים לגבי מרתון ירושלים בתשעה במרץ. יש ל –ספורט

צריך לבדוק אם זה מסתדר  יש רצון לרוץ בחולצות של הגימנסיה., אבל לא ירוצו כקבוצה

 עם הכללים של המרתון.

 

 וועדת כספים

 יזהר באומר: 

 

  גם ית נראה כי מסגרת התקציב לסעיף זה תהיה בחריגה משמעות –חריגה בסעיף תל"נ

כנראה תגבור בבית הספר השנה. החריגה  ישיעורמתן עקב מאמץ מיוחד להשנה"ל 

 תכוסה על ידי עודפים בסעיפים האחרים.

  הצטבר עודף כלשהו בביצוע תקציב ההורים בבית הספר כזכור  –יתרות משנים קודמות

בשנים קודמות. אני ממליץ שבשלב זה לא ניגע בעודף עד שתתבהר תמונת התקציב 

 כרזרבה במידת הצורך.כדי שתשמש לעת עתה מלאה בסוף השנה, ה

 

 וועדת תשתיות

יגאל נתנאלי שהוביל את הוועדה פנה אלי וביקש למצוא לו מחליף. הדבר חשוב : מומו

 לקראת השיפוץ העתידי בקיץ. מאוד במיוחד 

 

 התייחסות למדיניות בית הספר לטלפונים ניידיםדיון בנושא 

, אלא חל איסור על שימוש במהלך השיעוריםהיא שר לגבי טלפונים ניידים מדיניות בית הספ רם:

. יש רשות וסמכות למורים להחרים טלפונים אם הדבר נעשה כחלק מהשיעור ולפי הנחיות המורה

בפועל ואנו יודעים שיש מורכבות והתמודדות עם הנושא. מניסיוני, באופן יחסי לבתי ספר אחרים 

ח' ללא טלפונים גם לא בהפסקות, ובשנה הבאה האיסור יחול -יתות ז'המצב אצלנו סביר. חט"ב כ

 על כלל החטיבה.
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: קראתי מספר מאמרים שהטלפון הנייד מוריד את רמת הריכוז ופוגע בזיכרון גם אם דרור ינון

לפונים בכניסה טהוא לא בשימוש ונמצא לידם. ניתן לנסות ולפתור זאת אולי על ידי הפקדת ה

 וביציאה.

מסכים, קראתי  גם מחקרים אחרים. הטלפון גם מאפשר חקר והאינטרנט הוא חשוב.  : לארם

 הוא הופך את התלמידים לפעילים ומאפשר להם להיות "לומד עצמאי".

 : קיים קונפליקט במערכת החינוך לפעול עם המכשירים, אך המכשיר גורם נזק עתידי.דרור

 

 ערכה: מיה לירון  

 תודה לכולם !
 

 20185.61. רביעי תתקיים ביוםהישיבה הבאה 
 00:21 - 19:00משעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


