
 

 

  

  המוסדי  ההורים ועד

  2020ספטמבר  22 -פרוטוקול ישיבה   
  נוכחים : 

מנהלת    –מירי ראובן ; חט"ע  מנהל  -עופר טס; מנהל הגימנסיה - דני ליבוביץ: הנהלת ביה"ס
  ; מנהלסגן  –ן דיין ריאל  ;מנהל פדגוגי -רם פרנקל; חט"ב

),  'א', יח, ענת חן ()'אי( רוםציט אוהדרויטל לוזון (יא') , )'ט( נואמה   רזה , א)'י( מומו מור: הורים
יגאל  , ')י(  , איתן רייך ')איט' +  י וילנר (דוד), 'אי, הניה רז (')טשרה גל (, ')י+  3'ט( רויטל בראונר 

  ;)5(יב' אפרת פרידלנדר;)1(ט  ויקי פאר; (ט') שלף נטלי'), ב', ייעופר אהרון (, )3(י' + יב' נתנאלי 
;  )2'אי(מירב סעדו   ;עדי בן דוד ;)י' + יב'(אבולעפיה  חדווה (י') ידגר רות ; )4(ט' תנאלאירית נ

ענבל   ;שחר שמחיוף ;)3(ז' ריקי אגם ;)5(ז' קרן אסרף; )1ת חזון מנדל (ז'אורי; מיכאל פוסטלניק
  ו; חל חמר ;)6ז'( ענת מימון; המש
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  דיווחי הנהלת בית הספר   .1
  בחירת יו"ר וועד  .2

  

  דיווחי הנהלה  .1
  

    :דנידיווח 

  –השנה נפתחה היטב במתווה הקפסולות 

מהתלמידים  אחוזים 85-90 -כ לביה"ס  הגיעומעריך ש. מרשימהנוכחות התלמידים היתה  .1
הרושם הוא   ....)רגילותקודמות (ו שנים למקובל בדומה ממוצע . להגיעשאמורים 

עה  לביה"ס ומגיעים בשמחה. מבינים את החשיבות של הג  שהתלמידים שמחו לחזור
 . ביה"סבולמידה 

 שליטה טובה בסיטואציה והתנהלות בטיחותית על פי כל הכללים.   יתהיה .2

למידה יותר ( ה בקבוצות קטנותלמיד ב המורים והתלמידים כאחד ציינו את הרווח הגדול  .3
ראוי   – גיעים יותר לכל תלמיד), מורים מרגישים שמתקדמות בחומראיכותית, ה

 . להמשך למחשבה

. אנו צופים שעלינו  ודאות - ל אירחוק הכניסו את כולנו למצב שהכניסה לסגר והמעבר ללמידה מ
לתלמידי  משלבת דה מרחוק של מרבית התלמידים וללמידה  להיערך לתקופה ארוכה של למי

  חינוך מיוחד ומב"ר. 

.  והם לומדים פיזית בביה"ס, חינוך מיוחד וכדומה קיבלו החרגה  תלמידי מב"רנכון לעכשיו 
תלמידי   1200מתוך  תלמידים  120 -בכ ם בשבוע, שזה לא מעט. מדוברימי  4תלמידי מב"ר לומדים  

  שורת, חנ"מ ותלמידי מרכז מל"א. תקמב"ר,  כיתות  –משיכו בלמידה בבית הספר ישר פ הס-בית

  " פיזית "שילוב של למידה מרחוק ולמידה לכעת ביה"ס להיערך  לזה אומר שע 

  בית הספר הציב  שלושה יעדים עיקריים: 

הלמידה בתקופה הקרובה  כנראה שלצערנו ו  –של למידה מסגרת לעצב  –משימה עיקרית   .א
יצירת שיגרת למידה יציבה מרחוק  שתשלב  א  . לכן, המשימה שלנו היוונתקמ תהיה 

חוויה  מתוך הבנה שזו כך להרבות בלא (ההנחיה כרגע היא שיעורים פרונטליים בזום 
  לא סינכרוניותעם מטלות  ד יח )בזום  ללמוד שיעור אחרי שיעורלתלמידים  קשה ומורכבת 

 . )ברשת אתרים שיש(לנצל 

  .את כיתותיהםשראו שמחנכים פעם הראשונה הה מרחוק הייתה  קא בלמידלמעשה, דוו
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 כז מל"א. לאפשר למידה פיזית של תלמידי חנ"מ, מב"ר, מרעלינו במקביל 

לומדים ומאתרים קשיים אנחנו  . למידה מרחוקהך הליתל ש " עההנ"אנחנו ב עד סוכות 
 google -בו webtop -של תלמידים בחיבור לקשיים נו בין היתר, זיהי  פתרונות.  ונותנים

classroom   דרך הה אחידטפורמה ליצור פלטרה שלנו היא מה מענים.לכך  ונותנים-  
webtop  המשימות  כל  את אפליקציה  ברואה קם בבוקר אשר וכ  גרהישתלמיד  לליצור  כדי
  . למשך היוםשיש לו 

קשיים רגשיים, קשיים כלכליים, קושי בלמידה   –מידים של צרכי התל  להשלים מיפוי  .ב
וברגע  ת חברתית מלאה במסגרת המגבלות,  לתוכני יצוין כי נערכנו גם  מרחוק וכו'.

  . צחקיאת הכנתה ריכז יש פועל, כולל תוכנית סיוריםהוציאה לנתחיל ל לנו  ו שרפשיא

חבים של בית הספר עדיין  השלמת פערי תשתית בעיקר ללמידה מתוקשבת, בחלקים נר  .ג
שבכל ביה"ס אנחנו דואגים לכך  אינטרנט אלחוטי, מחסור במחשבים ניידים וכיוב'.אין 

  .ס" מקום בביהלמידה מקוונת מכל כדי לאפשר    wifiיהיה 

לא מיועדים לחלוקה  הם , אבל כמה עשרות מחשבים ניידים ה הנהלה קיבלה כמו כן, 
לביה"ס.  ולא יחזרו פעמית  נה חד  תמסרו כמם אין רצון שהמחשבים יילתלמידים וג

  ם כעת על פתרונות כיצד לנצל את המשאב בצורה מיטבית.  חושבי

 – את פנייתו של יגאל נתנאלי בעניין תלמידים נזקקיםבהקשר זה, מבקש לציין בהערכה 
תרון  תרון הוא בהתגייסות של הקהילה. ביה"ס עושה כמיטב יכולתו למצוא פ שהפחושב 

  במיוחד.צלם הבעיה חריפה לתלמידים שא

     חוזר תשלומים מצומצם נשלח לאישור  –אתגר נוסף שניצב בפני בית הספר הוא הנושא התקציבי  
    מצמת הצפויה השנה בנוסף להחזרים להורים עבור השנה הגורמים השונים. עקב הגביה המצו

    שעברה אנו צופים מצב כלכלי דחוק שיחייב אותנו לצמצם דרסטית בהוצאות.

כאשר  . מול ביה"ס ספיםשל ועדת כנמצאים בבדיקה  שבתקציב ההורים ישנם נושאים   מומו:
  להורים. לחתום על החוזר  כל תאשר את תשלומי ההורים או הוועד ה

   :מירידיווח 

הן   ,שכבות אלהות שהינם שכבות חדש  י'  –ת עדיפות לשכבות ז' ו לתהשנה לה הוחלט  הבהנ
נוסף  ליום לביה"ס התחלנו להביא את הילדים   גיבוש השכבה.ל הן פעולותמבחינת הגעה לביה"ס ו

הכותרת הייתה   ז'בשכבת   . שכבה בכל שבועחצי  :לפי הקפסולות  – )הלימוד  ימי  3 –מעבר ל (
בתוך   ץיוו פעילגם  היו וגם א' יוצאים לסיורים בפעילות באזור רחביה   ביום יום - יום א'" תרבות  "

למזלנו אנחנו בשכונה עם הרבה  היה סביב חגי תשרי. יות של הפעילוהראשון הנושא  ס.  ביה"
להמשיך  נוכל ו מקווה שנחזור לקפסולות . להראות לקשר לנושאים שוניםויש הרבה   היסטוריה

    .את הפעילויות בילהרח ו

  קטנות שכיף יותר ואיכותי ללמד בכיתות ווחו די  וריםמ  –כמו שדני אמר 

ההנהלה  חברי . 14:00בסוף כל יום בשעה פגשים קבעו שגרה של מ נהלה ה מתחילת השנה חברי ה
שמענו את  , מוצלח. מהצד שלנוהדבר מאוד ושומעים את המורים. ים חדרי המור  3עוברים בין 

כדי  . לדון במה ששמענודי כהתכנסנו . לאחר מכן להשמיעחשוב  מאוד היה  וגם למורים  המורים  
  הכל תוך כדי תנועה.  ו נות פתרולתת ו  ם הצרכיםללמוד מהאנחנו צריכים  להתמודד עם המצב

זה  ו  גם המורים פתחו באווירה טובה. המורים יווירה טובה של חדרבאהשנה את פתחנו  חושבת ש
  ן גם על הילדים.  מקרי

תחיל   באווירה החגיגית שלפתיחת השנה ו אירועי  הקורונה לא פגעה בחושבת שעד היציאה לסגר 
  .  הלימודיםילת  של תח ווויה של החידוש  חעדיים בהילדים  . השנה
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  : ופרעדיווח 

שתתפו  הנות ו הייתה קצת יותר היע  –במצב  יתרונות גם  השכבות. יש  3 -ערבי הורים ל קיימנו 
  . יותר הורים

עכשיו  גיד כל מה שאעל תוכניות לשנה"ל, בגרויות וכיו"ב, אבל נראה שבערבי ההורים דיברנו 
לימודים ויש  ה את תוכנית קצת לו והקשינו  : מתווהיש   .לוט בערפל עכרג הכל כי   יהיה מיותר

נראית   "לנה שהמשך שאיך בשל צפוי להשתנות כנראה הכל אבל  , ים לבחינות בגרותתאריכ
  ע יותר אז אדווח. אשר נדוכ, אין אופק כרגעוכחית. נקודת הזמן הנמ

שקיבלו כיתות  ותיקים וגם מורים   מורים חדשיםשיש הרבה שיש לנו השנה הוא אתגר נוסף 
ה  ה / תלמידים שאתכיתלמד בזום . זה שונה לגמרי לאני מורה חדש בכיתה יא', גמאלדו. חדשות

להתחיל כך.  וכיתה שאתה לא מכיר  , לבין להגיע שותם קודם בלמידה פרונטליתמכיר ולימדת א 
  . ת השניאאחד   בקפסולה בקושי הספיקו לראות ולהכירששל כך בהקושי עוד גדול יותר 

ילויות, אבל לא הספקנו לפני  נו הרבה תוכניות לסיורים ופע בהמשך למה שמירי סיפרה היו ל
הרובע היהודי  ואז  "סליחותלעשות גם סיורי "כיתה אחת יצאה לסיור. רצינו   ורק היציאה סגר

  לפועל   סגר וזה לא יצאואז נכנסנו לא בעיר העתיקה, ליחות  ללסאחרת  חקי בנה תוכנית יצ .נסגר

מבחינה בריאותית שלהם או של בני משפחה  ון יכים בסתלמידמת חומר ראיתי שאלות לגבי השל
תלמידים  אם  , כמו לשאלה הואין הנחיות הא רומבחינת שעות השל משרד החינוך מענה אין  –

זה לא  כמיטב יכולתנו אבל להשלים להם פערים לעזור להם מנסים ו  אנחנצריכים לבוא או לא. 
  .  טואציה ואנחנו מתמודדים איתהזו הסי , אבל  מבחינת התלמידים לא הוגןזהו באמת מצב פשוט ו

.  םימי  4מב"ר לומדים כיתות  –ם לביה"ס נ"מ קיבלו החרגה ומגיעכיתות מב"ר תקשורת וח 
  והחשיבותמבינים את הצורך ומרגישים שהתלמידים מגיעים בחט"ע מב"ר   תלמידירוב שמחתנו ל

  ר.  הסגו  מהבית החשש מהיציאהלמרות  ומגיעים

מי  מלמדים  : כן.יאהשובה התו  מרקדמים בחותמהם בכיתות מב"ר  האםמהורים  עלתה שאלה 
  . ומתקדמים בחומר שנמצא

חלק מהתלמידים  של  מבין את החשש אני  נוך מיוחד הנוכחות יותר חלקית.בכיתות חילצערי 
יותר  ריק. הכיתות מאווררות. למעשה יותר פשוט. ביה"ס המצב הרבה בל עכשיו להגיע לביה"ס א

    .הוראה הפרונטליתוחנ"מ זקוקים לכיתות מב"ר תלמידי נת האוטובוסים. פשוט להגיע מבחי 

קצת מגורמים שאנחנו פנינו אליהם   מות הצלחנו קצת לגרד תרו–אמצעי קצה  חינת חוסר במב
משומשים  מחשבים   גייס תרומותתם לייר קהילה  הו בשי. נשמח אם מוקצת מהורים של ביה"ס

  בית.  כל רנט בשיש אינטומר זה א  , איןמחשבאבל גם צריך להבין שגם אם יש  וכיו"ב.

(לרוב התלמידים יש  הנייד   עשות בטלפוןשימות אפשר להרבה משתדלים להתייחס לכך. אנחנו מ
  .  רונותתמתן פ במטפלים חנו מתקשורת ואנ ם לגמרימנותקישהם מעט תלמידים  יש . טלפונים)

לגבי למידה   לית.פרונט  ללמידהים  מגיעתלמידים  מיפוי כמה לנו אין   ןעדיי -לשאלת איתן  : עופר
  . ברור מה קורהלא גם עדיין   –זום ב

זה פותר גם    מ ומל"א."ר חנמב"  –ילמדו בביה"ס מאמץ שאוכלוסיות בסיכון עושים ו אנחנ – דני
יש שתי ערכות מחשב . יש לנו כעת אמצעי קצה ואינטרנטחינת מב חלקם שיש ל את הבעיה 

  מהמחשבים שיש אצלנו. ום נתר גם   ליאו שנתרום להורים. במקרים קיצוניים 

ללמוד  של תלמיד י ש ובמוטיבציה, בק, אלא נטרנטנושא המחשב והאי בלדעתי היא פחות הבעיה 
  . חלשים מתקשים מאוד במצב כזהוה  ,וללא קבוצה מסביב וללא מורה ליד 
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רצון  ברות תקשורת יודע שיש ח. מה חסרו  סרחלמי    –אם ביקשנו ממחנכים למפות ה – ומומ
 .את הצרכים פותלמשאין להם. חייבים  לילדים  –לשנה אינטרנט חיבור תנה  ולתת במר  לעזו

  לגייס אנשים. לפנות להקהילה וכשזהו משהו כללי קשה  

מחשב אחד עם  בבית הרבה בקשות מתלמידים שיש מגיעות אלינו גם . חלקי מיפוייש כרגע  – עופר
  יבלו תרומות. קכבר ם שידיתלמיש  ם.המצוקות שאנחנו מדברים עליהלא   אלהאבל   ,הרבה ילדים

פס  . הכינו טומיפוי מכל ההיבטיםלאחראיות ן שהועצות  הי מסכים לדברי מומו. כעקרון   – דני
  הנושא יטופל ו  ט"ע. נבדוק אם כבר הופץ בח"בעבר בחטכבר ש

    – ממשיך בדיווחעופר 

ייל ארגוני  שפתח מ "י מערכת חדשה במנחמדובר ב .מבורךיא דבר ה   google classroomתוכנת 
אין תקלות שלממש במערכת, אבל  ם. ד גדולי יתרונות מאוישל לכך ל התלמידים בעיר. בשביל כ

תלמידים  יש רחוק.  על זה מ עובדים איתם  - התלמידיםכל את  םלהכניס לשקשיים מבחינת ו הי
ת  ואנחנו כע ףחלכבר  להצטרפות בקשות גישה והמועד של  נשמטו מהרשימות ולא פתחו להם ש

  חבלי לידה. מדובר ב . צריכים לטפל בזה

מרגישים  , שחלקם ם לתלמידיםץ דרך המחנכישיופמהלך להסבר פשוט לנסח מציע   – איתן
  . ים את הבעיהולא מבינ סם להיכנשלא מצלחי ,אבודים

  הסבר.  ןעם סרטו וגם הודעה נפיץ  בל. ומק – עופר

  .webtop  -מקביל ולא קשור לכלי זה הוא מבהירה ש – מירי

ם  סדר יולראות  –אמור להיות הממשק של התלמידים למרחב הלמידה   webtop  -ה  – ניד
ם  גם הורימידים כעקרון, באמצעות התליותר משודרג.  אבל  משימות ושעורים כמו יומן גוגל
   לשותפים.יכול להפוך את ההורים  זה לד. ליבכל יום  וי יכולים להיכנס ולראות מה צפ

אבל  אפ סבקבוצות הוואט ם. המחנכים מעבירים מידע די מנותקימרגישים ז' הורי  – אורית
הורים לא מכירים את המחנכים.   ניתוק.של  המצב הנוכחי יותר תחושהס להורים חדשים בביה"

  . לא מכירים את הצוות. אותם לא פגשנו עדיין 

ו  התקיימ: היום שבוע זהנקבעו לבשכבת ז'  -ושכבתיים מחנכים ם כיתתיים עם המפגשי – רימי
  ברביעי ח' ובחמישי ט' , בשכבה ז'

שתהיה  חשוב לוודא  כל הורי הוועד שהתנדבו השנה ושל חשוב לקבל רשימה מניצחיה – מומו
  וכך נוכל לתווך להם ביה"ס.   -ת ז' בשכב במיוחד  –כיתה לכל בוועד  נציגות 

  ש בפות להגיוחל יש האם   חבלי לידהלב של שברים בדכל עוד ה -משימות הגשת בעניין  – שחר
Gmail    .ןכיו"ב  

- כתבב מייל, בוואטסאפ ואפילו להגישאפשר להגיש ב עם המורים. ! רק צריך לתאם כמובן – דני
  להגיש בכל דרך שאפשר.אנחנו מאפשרים ראשון הבשלב   .יד

רטי של המורה  הפאפ ספשוט. הדבר הכי קל זה לרוץ לוואטדבר לא  זה תהליךלהטמיע   – מירי
משימות  הגיש  חו למהמורים לגלות סבלונות לתלמידים שלא הצלי  ולקבל את המידע. ביקשתי

  . לפעמים לוקח שעה לקבל סיסמא ממשרד החינוך.וכיו"ב

קבוצות  ללתת משימות גם  ממליץ    –מצב הנוכחי בשיש  תיוחבר רגשיהקושי הבגלל  – איתן
   .מרחוקביחד  מידים לא יעבדוסיבה שתל  אין שום. למידה

שתף תלמידים  כמו כן מבקשים ל. בקבוצותלמידה למטלות של  תן מצטרפים להצעת אי : הורים
ל לא  אב ים לזום מחוברים, ששלא מדברלתלמידים לפנות להנחות את המורים   -  באופן יזום

  . רואים שתלמיד לא פעילכש תלמידים להוריכמו כן, לפנות  .ים ולא משתתפיםפעיל 
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לל התלמידים ולא רק למקרי  ענה לכשייתן מ קבוע נוהל עבודה מצריכות  ה נסיבות האלה  :אוהד
לך  מה בנה לכל תלמיד ותלמיד יפ של תלמידים עם קשיים מיוחדים. צריך שכל מורה מקצועי  קצה 

צורך יערבו  שלפי הלרכזים על כיתותיהם יעבירו דיווחים ש  , יעביר דיווח שבועי למחנכיםהשבוע
כדי   קבועצריך מנגנון  .מזהים קשייםם במקרה ש, ובמקביל ליידע את ההוריגם את היועצות
    .ילך לאיבודאחד לא   של כל תלמיד ושאףעל הדופק שנהיה עם היד 

יחשוף  יציף ו נים ומטלות עם ציון זה  חמב  ושכשיהי  ןמאמי מקובל. נבדוק כיצד לעשות זאת.  – דני
  ף מידע באופן שוטף.כים לאסוצרימסכים שאבל  ,את הבעיות

    – אלירןדיווח 

המבנה  תשתיות כדי לעבוד על לים את העובדה שביה"ס ריק ף. מנצלביה"ס באופן שוט מגיע
    .קלים ושיפוצים  םמזגניהתקנת   – במקומות שצריך

   .בגלל הקורונהנעצרה כרגע  שעברה  "ליה דובר בשנהשל חיזוק מבנים שעלבינוי התוכנית 

תאמתן  כדי לבדוק ה ס"את התוכניות של ביהלי שאלירן ייתן  דובר בשנה"ל שעברה  – עופר א.
  .   החינוך  והלי משרדשמתחייבת מנניה תוספות בלתקנים ולפי הצורך לבקש 

  . גיע ולקחת אותן לצילוםזמן למו. ביה"ס " שלעתיקות"תוכניות לנו יש   - אלירן

  -  ובקשות הוריםנוספות שאלות 

כשיש קפיטריה  בימים רגילים ם בריא. אורח חייתוכנית ל ובאופן ארצי  מקדמת בעיר  – אורית
ועם צוות  לקה חעירית ירושלים מבמקימים מדווחת ש. ים מתאימיםמח לעזור בבניית תפריט תש

  לישון לאחרשכאשר הולכים  ללמד תלמידים  ך . צריבימי הקורונהדווקא  הדבר חשוב . בדיםעו
גם בהקשר של  תזונה. הדרכה בנושא כמובן  .נגרמים להם נזקים כולל בגדילה  בלילה 11 השעה

ת זמן אז המערכיק ובשלא שומרים על אורח חיים בריא, לא ישנים מספ ילדים   –הקורונה 
מוכנה לארגן הרצאות של אנשי מקצוע   . לוירוסים פגיעיםוהם יותר חלשה יותר שלהם  יסונית חה

    בהתנדבות.

אג להזמין את  ם" של הרצאות אנשי מקצוע ואנחנו נדן את אורית לארגן אירוע ב"זומזמי – מומו
    .כל קהילת ביה"ס

  לסיוע בהוראה ?  ח שלא מלמדים בזום"לספורט ושל מורים לנצל את השעות שר  האם אפש– איתן

ט  בהחלעם זאת . למידים שמגיעיםכדי ללמד את הת לביה"ס מגיעים אלה כרגע מורים   -דני
  . וספיםבודקים כיצד ניתן להיעזר בהם לדברים נ

כל המורים  שום לימודים בסוף כל יה  ל בקשעות  –יש גם מערך שעות פרטניות דעת שחשוב ל
  . "מאחור"לתת מענים לילדים שהם נויים פ

חשוב, אולי אף יותר  . דווקא בתקופה זו של סגר זה בזום חנ"ג  לעשות שיעוריאפשר  – עדי
  מקצועות אחרים. מ

זום בכלל ובחנ"ג קשה אף  ב םקושי לקיים שעורי ישן שרכשנו משנה"ל האחרונה מניסיו – דני
  . ה פתוחהמעם מצללא מסכימות להיות ווד מובכות בנות מאבמיוחד יותר. 

לא רק מחוברים אלא  צריך למצוא דרכים לוודא שתלמידים  ו לא חייבים מצלמה פתוחה   :הורים
  מבצעים את המטלות. 

יש גם  מטלות ומעודדים אותם ו  םשמקבלים  –עם המורים ג "שכבה נפתחה קבוצת חנ לכל  – עופר
  זה. הן לבגרות באופ  . שנה שעברה עשו השלמותה עובד, אבל זאתגרים. זה לא שוטף במערכת
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  למערכתשעורי חנ"ג בזום הכניס לצריך חושבת ש. ג בכיתות ז'" שמעתי על קבוצה של חנלא  – רחל
  השעות. 

היות מעודכנים באופן  כדי שיוכלו ל ,סקול- רטאסמהלהורים למערכת   גישהמבקשים  – הורים
  שוטף בכל מה שקורה על ילדיהם.  

ל  אישי שקב לגבי מע   של מחנכים.דרך קבוצות וואטסאפ כל הזמן עוברים כלליים כונים עד – דני
טיפול ובדיקה מול  הנושא ב. למערכתההורים  שאלת חיבור ב םי ויכוח ארוך שניש   –הורים 

  את זה.נשקול    –לא מבטיח שנפתח להורים הוועדה הפדגוגית. 

גם הורים יכולים להיכנס  למעשה  ואז לתלמידיםאת המערכת  אנחנו פותחים  בשלב זה, אבל
ומאפשרת גישה    סקול-של סמארט אפליקציה  שהיא ה webtop -יש את הבנוסף  ולראות.

  לעדכונים שוטפים. 

   .םדי יתלמ למהפורום הזה שצריך עדכון יותר משמעותי ורציף להורים ו לומד בכל אופן 

   .ם חשובים" וגם תכניטכניונשלב בו גם מידע "מידעון  הבקרוב את הפצת חזיר נ

  להמשך טיפול ההנהלה והועד: ים שהעלו ההורים  הנושאשל דני סיכום 

  גמר מיפוי צרכי התלמידים בדגש על תלמידים שמתקשים בלמידה מרחוק.   . א

  לוודא קשר של המחנכים עם ההורים, בדגש על הורי שכבה ז' החדשים בבית הספר.   . ב

וא שכולם מחוברים  חשיבות המעקב השוטף אחר הלמידה מרחוק של התלמידים וויד   . ג
  ללמידה. 

צד לאפשר להורים גישה לוובטופ לטובת מעקב אחר תפקוד  ה תשקול אם וכיהנהל  . ד
  התלמידים. 

  בקשה לעודד למידה מרחוק בקבוצות.   .ה

        הובהר שאנו בעיצומו של   –קשיים בכניסה לפלטפורמות הלמידה, בעיקר לגוגל קלאסרום   . ו
        לא צריכים ם  אך יחד עם זאת ברור שתלמידי  תהליך הטמעה של מרחבי למידה מקוונים אלו 

        כמו כן יעשה מאמץ נוסף להיפגע במידה וקיים קושי טכני בכניסה. המורים הונחו בנושא. 
  . להורים  להדרכה בנושא כולל שליחת סרטוני הדרכה

בקשה להוסיף שעות פעילות גופנית  ולנצל יותר את מורי החנ"ג הפנויים. בשלב זה מורי    .ז
בדק אפשרות לשיעורי חנ"מ בזום  ית.  תלמידי חנ"מ  עים לבית הספר ללמד את מגיחנ"ג 

  בנים ובנות. בהפרדה בין 

  ביוזמת חברי הועד.   –עלתה מחשבה על הרצאות תוכן להורים בנושאים שונים   . ח

         עלתה ההצעה לאיסוף תרומות וציוד לטובת חברי קהילה נזקקים, יתקיים המשך דיון לאחר   .ט
  יפוי והבנת הצרכים. גמר המ

  בים יסתיימו המפגשים הכיתתיים בשאיפה לצרף הורים נוספים לועד.    בימים הקרו  . י

 בחירת יו"ר הוועד   .2
  

    מבטיח לסייע ליו"ר שייבחר לאורך השנה. מבקש שהורים יציגו מועמדות להחליפו. :מומו

  .  אין מתנדבים לתפקיד
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ימשיך   ומושמ  מבקשים מד אחר.ינים במוע י נם מעונאי מאוד מרוצים מההובלה של מומו ו  :הורים
  . בתפקידו

  תפקיד יו"ר הוועדהמשיך ב: מומו נבחר פה אחד להחלטה

 הצגת הוועדות והרשמה  .3
  

  ן. פול בהנושאי הטי ה ון  , את מי שעומדים בראשמציג את הוועדות מומו

  ענת חן       :  וועדת כספים

עוסקת  קצוע בתחום. אנשי מבביה"ס שהינם ותיקים יחסית וועדה מקצועית בה חברים הורים  
    ורים.במעקב אחר ניהול כספי ההבעיקר 

  ארזה נואמה   : יטריהת ספורט וקפווועד 

ועובדת מול  , נבחרות ביה"ס חינוך גופניפרויקטים של וועדה עוסקת בנושאי ה  טבתחום הספור
  עוד.. בתחום הקפיטריה, עוסקת בנושא תפריט וצוות חנ"ג

חלט בשנה שעברה שלפחות  הוהפדגוגי של ביה"ס.  המנהל  –ל הוועדה יושבת עם רם פרנק: איתן
    עופר ומיריגם ר ישיבות במהלך השנה ישתתפו פבמס

  ון איתן רייך ודרור יינ      : ה פדגוגיתוועד

    משיכים גם השנה.שמ. מובילים אותה כבר שנתיים איתן ודרור הפדגוגייםשאים  עוסקת בכל הנו

  אוהד ציטרום (זמני)       : וועדת תשתיות

עובדת   וכדומה).קרינה גדרות, בטיחות (ה"ס, יחזות ב נים, מתק, פוציםבנושאי שיבעיקר וסקת ע
  מול אלירן. 

    נטלי שלף  :נציגת הוועד בארגון ההורים

  שנה"ל שעברה. מחליפה את יזהר באומר שבנו סיים לימודיו ב

וכל הורה   שהפיצה בשבוע שעבר רויטל לוזון, יופץ טופס עדכני google docל בהמשך  מומו:
  ימלא פרטיו.   שרוצה להצטרף לוועדות

הורים שהתנדבו  ה של  מאמין שבתחילת שבוע הבא ניתן יהיה להעביר לוועד רשימות  :ידנ
  . עד מכל השכבותלוו השנה 

  צטרף לוועדות. ולהציע להם לההשבוע שיצטרפו   נדאג לעדכן את ההורים החדשים  : מומו

  סיכום

  לפנינו. גרת שת ל להנהלה בהצלחה בשנה המאוד מאמאחו  על ההשתתפותכולם מודה ל  מומו: 

שמחים על שיתוף  . מדגיש את חשיבות הוועד וחשיבות הקשר הטוב של ביה"ס עם הוועד  :דני
! ולם שנה טובהפעולה הטוב שיש עד כה ומאחלים שהוא ימשיך גם בשנה"ל הקרובה. מאחל לכה

    

  תודה לכולם !

  קדםבהופץ תהבאה הוועד ישיבה ודעה על ה


