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 דיווחי הנהלה  .1
 

  :דיווח דני

. בשל כך נכנסו לבידוד תלמידים  מאומתת אחת בכיתה ז׳בכל ביה"ס (צוות ותלמידים) יש תלמידה 
 בקפסולות שלה, וכולם אמורים לביים את הבידוד בימים הקרובים. 

מהצוות עם   92%הזכאים לתו ירוק בביה"ס (מתחסנים ומחלימים) מצבנו טוב יחסית.  אחוזי מבחינת 
  . מסיבות רפואיותבצוות לא התחסנו, רובם ככולם בודדים תו ירוק. 

  מהתלמידים מחוסנים / מחלימים  %88-87  - ' יבבשכבת 

  מהתלמידים מחוסנים / מחלימים   %86  -' יאבשכבת 

  ם / מחלימים מהתלמידים מחוסני %40 -י׳ בשכבת 

חדרי מורים.  3 -מעבר לנדרש. ממשיכים עם חלוקה של הצוות ל באמצעי זהירות אנחנו נוקטים 
בביה"ס. הצוות מסתובב וכל הזמן מעיר בעניין  מסכות גם בשטחים פתוחים  דורשים ללכת עם 

  מהזמן.   100%מסכות, אבל זה מאוד סיזיפי, כי אי אפשר לפקח על התלמידים כשהם בהפסקה 

  . הלא מחוסניםהדבקה של התלמידים הצעירים יותר והחשש המרכזי הוא מ

מד  למה נ -למיפוי מוקדשים קרובים השבועות  . הכמו התחלת שנהמבחינת ביה"ס המצב הנוכחי הוא 
  .פעריםוגם מבחינה חברתית ורגשית. ברור שישנם ומה לא 

המורים אבל מבחינת  תה הוראה אינטנסיבית של  ייהשל הלמידה מרחוק תקופה הלאורך כל  
    .התלמידים הלמידה היתה לעתים מוגבלת

  .קורסי קיץ, תגבורים, קורסים בתחילת שנה״ל הבאה -השלמת פערים מתארגנים לאנחנו 

זה  עושים בקרת נזקים. ואנחנו התלמידים  גם  צוות ובקרב השל חזרה רבה יש שמחה באופן כללי 
  . מכולם מצריך אורך רוח

  לתלמידי שכבת יב'. במתמטיקה  )שלישית(בגרות חורף מאוחרת התקיימה היום  
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ואנו נערכים לכך במערכות תגבור   יב׳  -ו 'יאשכבות בגרויות קיץ למתכונות וכמה שבועות כבר בעוד 
  מתאימות. 

זה הדבר הכי משמעותי שאפשר לתת להם   -לתלם ולשגרה  את התלמידים  מנסים להחזיר  אנחנו 
להפסיק  תלבושת אחידה, קוד לבוש, נורמות התנהגות, . זה כולל הקפדה על  בחודשיים הקרובים

  . נחישותהנדרשת, אבל במנסים לעשות ברגישות   ועוד. שימוש הניידים

  : טיולים

ים ומתכננים להם עד סוף השנה עוד טיול חד יומי נוסף.  טיולים חד יומיכבר יצאו ל 'ט – 'זשכבות 
  החינוך, רק לשכבות יא' (בתנאים מסוימים) ניתן לצאת לטיולים עם לינה.מבהיר שפי הנחיות משרד 

להתקיים היום אבל נדחה בשל השרב הקיצוני אבל כבר יש מועד חלופי  י׳ היה אמור טיול שכבת 
  .  ננסה לא לעשות גביה נוספת לצורך טיולים אלה ולהשתמש בתקציבים שלא נוצלוקרוב. 

עד הכנרת. את הטיול המסורתילהרי  ממסעדה , שביל הגולןים בתצא לטיול של שלושה ימ  יב׳שכבת 
  כבר חם מדי. לטיול זה נצטרך לעשות גבייה מיוחדת.   –אילת לא יהיה ניתן לקיים בגלל עונת השנה 

  יש להם לוח מאוד צפוף וזה מקשה.  .מבחינת מתכונות ובגרויותיתאפשר ככל ש תצא לטיול יא׳ שכבת 

  ?כמו שמדובר בתקשורת  לימודים ביולי האם יהיו  – מומו

וקורסי קיץ אבל הכוונה  השלמות ל מתארגנים . כאמור אנחנו לא רואה את זה קורה בעל יסודי - דני
    .עד סוף יונישזה יהיה 

  : תשתיות

העיריה  רופפות, מעקות וכדומה. לשמחתנו  מרצפות כמו  בעיות בטיחות עם די הרבה דו״ח קיבלנו 
  . עבודות אלה הן לקראת סיום.  מתקציבנוימומן לא זה  ותממן את רוב התיקונים ובאה לקראתנו  

בנוסף הוקם מתחם מתקני כושר ליד מגרש הכדורסל בעלות של מאות אלפי ₪ מתקציב חיצוני ולא  
  מתקציב ביה"ס. 

  ו המימון. יאשר בקיץ אם ההורים יבוצע  –בחצר הצללה 

  :מירידיווח  

של הפעילות, החל מבעיות בחניה לצוות ועד לענייני  האתגרים הקטנים כל  חוזרים לשגרה עם אנחנו 
  משמעת עם תלמידים. 

על מיפוי שני של כיתות ז׳  בשלבים קודמים הספקנו לעשות רק סבב מיפוי ראשון של שכבת ז' וכעת 
  .בתחילת שנה אלה דברים שאנחנו עושים בשנים רגילות  . תוך שבועומאמינה שנסיים 

. ממילא גם החלטנו להתמקד השנה  לא במירוץואנחנו ב זמן להשלים  "חטתלמידי ש ליהמזל שלנו ש
  . ואנחנו ממשיכים בכך  ות ולימודיותי במיומנויות אוריינ

  רישום לשנה הבאה? מה קורה עם ה – דרור

(כיתה אחת פחות משנים קודמות). בתיאום עם העיריה   כיתות ז׳ כמו שביקשנו  5תיפתחנה  - מירי
וכיתת   כיתת חינוך מיוחד רגשית. בנוסף תיפתחנה תלמידים 165 -להגבלנו את מספר התלמידים 

  . תקשורת משולבת

ולכן ייעשה שימוש  עופר מרחיב את שכבת י׳  (חדר כיתה) אבל   "ספייר"חשבנו שתהיה לנו כיתה אחת 
  בכיתה הזו לצורך שכבת י'. 
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האם הגבלת מספר התלמידים לא תפגע בחלק מהתלמידים, כמו כאלה שיש להם אחים    – מיכאל
  ז'.   -בביה"ס ורוצים להירשם ל

  עדיין אין רשימות זה לא אמור לפגוע ב"איחוד אחים" ובכל מקרה אין לנו   – מירי

'  ז. שכבת שניסבב טיולים  לויש לנו גם תאריכים   יצאו לטיול ראשוןכבר שכבות  3וח  כמו שדני דיו 
. לשכבת ט'  מהר יעלה עד תחנת רכבת בר גיורא 1/6 - ' אמורה לצאת בח. שכבת 5.5 -אמורה לצאת ב 

  ). מערבי או מזרחי(לא הוחלט עדיין אם כרמל  כרמל אנחנו מתכננים טיול יומי ארוך יותר ב

. אנחנו יודעים שבשנה הבאה עולים לחט"ע אבל חושבים  יוצאים לימי שדהגם  ט׳ תלמידי שכבת 
. אולי לא מבחינת ההליכה  החוויות מהטיולים היו נהדרותשהפעילויות הללו חשובות להם מאוד. 

  והמאמץ, אבל התלמידים מאוד נהנים מ"הביחד".  

לא   'חשכבת קפסולות. לגם בזום וב אשכולות ה יז׳ ה . לשכבת ח׳ -ו ז׳ שכבות בחזרו אשכולות תוכנית 
   ה בשכבת ט'.לא חזר עדיין  ניצוצות ה עד עכשיו. תוכנית  הי

  :עופרדיווח  

שזהו מצב לגמרי  ביום הזיכרון  הייתה במלואה  השנה נפגשה בשכבת י'  פעם ראשונה שכיתה  -י׳ שכבת 
  כדי לגבש אותם ולסגור פערים בהיבט זה. הרבה פעילויות חברתיות . אנחנו עושים בשכבה  הזוי

יש פערים  . מיתר ביה"ס ולכן אנחנו במצב קצת יותר מתקדם יב׳ חזרו קצת יותר מוקדם  -ו  יא׳שכבות 
במצב בו התלמידים נמצאים כיום  פער גדול אנחנו רואים אבל , לא מפתיע. מצד אחד זה שהיכו בנו

לראות מתלמידי שכבות אלה בשלב הזה של השנה. זה ניכר מאוד ברמת  מה שאנחנו רגילים  לבים 
חזק  עובדים המיומנויות והכתיבה. כבר היו מבחנים בביה"ס ואנחנו רואים את הפער שנוצר. אנחנו 

    .לבגרותבמכוונות מיומנויות שיפור העל 

מצבים רגשיים  תלמידים ביש . לא הגיעו לזוםבאופן מהותי יש תלמידים שים. רגשי  יםפער גם יש 
. אי אפשר לאפיין  אבל קשה להםמדברים איתם ומנסים לעזור,  ,קשר עם כולם. אנחנו בקשים

  תלמידים אלה ולא מדובר רק בתלמידים חלשים יותר, אלא יש ויש. 

  .  מחהחזרו לשגרה בשיב'   -של התלמידים בשכבות יא' והרוב הגדול 

    .למידה מוכוונת בגרויותעברנו כעת ל

הם יחסים נוכחים    .מערכת יותר דלילהואז תהיה להם בדרך לסיים עם כמה מקצועות  יב׳שכבת 
  . השמיניסטים שבשנים רגילות נמצאים הרבה פחות, מגיעים ולומדים. הרבה

חשוב לנו לקיים שעורים אלה במיוחד בגלל השנה    –שעורי חינוך ממשיכים למרות שזה לא לבגרות 
  המורכבת. 

  בהתחשב בפערים שנוצרו בגרויות בשנים הבאות האם יודעים כיצד תיראנה ה – סיגל

עדיין לא ידוע, פרט לשכבת יא' יודעים על שנה הבאה. בגדול נראה שקיצצו להם יותר מדי.   – עופר
  אמורים לפרסם לגבי שכבת י'.  בתחילת הקיץ

כמה  . ננסה שהטיול יהיה עד בלי לינה -טיול חד יומי ל  4/5  -אנחנו מתכננים לצאת עם שכבת יא' ב
  שלמחרת. הלילה ועד הלילה אולי מ  –שיותר ארוך 

  דיווח.  כבר לגבי טיול יב' דני 

.  יקרההכל אבל לא בטוח שונערכים מתכננים שיתקיימו ואנחנו  מקווים  -  יב׳של שכבת סיום האירועי 
זאת. אנחנו מקווים   . המגבלות של משרד החינוך לא מאפשרות בעיה עם קיום טקסיםנכון לעכשיו יש 

  התחלואה אכן לא תעלה אז יסירו חלק מהמגבלות.עוד קצת ואם  שאם נמתין 
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לדוגמא, דחינו את קיום תערוכות סוף שנה של אומנות לצילום וחיכינו להסרת חלק מהמגבלות  
  של התערוכה.  פתיחה ראויהלנו הייתה ובאמת 

  לערב את ארגון ההורים הארצי / העירונימציעים   – הורים

על סמך ניסיון שנה קודמת, הגורם הרלבנטי הוא משרד הבריאות ופחות משרד החנוך. ממליץ   – אוהד
כבר עכשיו להתחיל בפניות של נציגי ההורים וההנהלה בבקשה לקבל אישור למתווה סביר של טקס  

  סיום. 

לקיים  כפי שהיא אז יסירו חלק מהמגבלות ויהיה אפשר אם רמת התחלואה תישאר שמשוכנע  - דני
  . משרד הבריאותבעניין זה היא בהכתובת את אירועי הסיום. מסכים ש 

מה לגבי יום שמיניות? חושב שלאור המגבלות לא צריך לבטל את יום השמיניות, אלא לקיים   – אוהד
אותו במתכונת שונה. לתת לשמיניסטים אפשרות ליהנות מהחוויה הזו שהיא חלק מחוויית הפרידה  

  של הפניניג, מערכונים ועוד שיתקיים במסגרת יום הלימודים.  מביה"ס. לדוגמא, יום

. בדרך כלל מתחילים מייד  ליום שמיניותלהיערך צריך זמן לגבי יום שמיניות זה מורכב יותר.  – עופר
אחרי פסח. בנוסף, כיוון שלא ניתן להזמין קהל אז אין הגיון לקיים מופע ולא ניתן לקיים את יום  

  . שמיניות שונהויום  אחרמסוג יהיה מופע מופע בערב. השמיניות המסורתי של 

גיבוש נציגות של הורי השכבה שתעבוד מול פעול בהקדם לשב ופונה אל הורי שכבת יב' ל – מומו
רכזת השכבה בקשר עם אירועי הסיום של הלימודים. מניסיון של שנים קודמות צריך להתחיל  

  בהכנות כמה שיותר מוקדם. 

 ביה"ס הצללה בחצר  .2
  

  מבקש מאוהד להציג את הנושא כולל רקע בעניין יתרות כספי הורים.  – מומו

כפי שהוצג גם בשנים קודמות, קיימות יתרות מגביה של כספי הורים לפני די הרבה שנים. הכספים הללו  
שנים   לפני  ההנהלה  עם  בתיאום  המוסדי  בוועד  שהתקבלו  להחלטות  בהתאם  ביה"ס.  בידי  נשמרים 
אחדות, נקבעו קריטריונים לשימוש בכספים אלה, ובעקרון מדובר בשימוש כתרומה לביצוע פרויקטים  
קבועים שביה"ס זקוק להם. במהלך מספר שנים לא הצלחנו להוציא לפועל פרויקטים כאלה. לבקשת  

  הוועד ביה"ס הציג את הצרכים שלו, והצורך הראשון היה הקמת הצללה חדשה בחצר ביה"ס. 

ידי ביה"ס בכוחות עצמו (לא באמצעות חברה מקצועית) והיא בעייתית  -הקיימת הוקמה על ההצללה  
לשימוש. בין היתר, נדרש לעלות לגג מבנה מפעל הפיס בכל פעם שרוצים למתוח או לקפל את היריעות.  

  ביה"ס זקוק למתקן הצללה שניתן לתפעל אותו בצורה בטיחותית באמצעות מנגנוני קיפול ומתיחה. 

  ם בעניין דיון עקרוני בוועדת הכספים ובפורום ראשי הוועדות שהסכימו שיש לקדם את הנושא. התקיי

  העמדה שגובשה היא שצריך לבדוק הרחבה של ההצללה למלוא שטח החצר ואולי גם בשטח הדשא. 

הנהלת ביה"ס איננה מעוניינת    -אפשרות זאת ירדה כרגע מהפרק. לגבי הרחבת שטח ההצללה בחצר  
ביה"ס חושב שזה מיותר. כמו כן, עלויות הצללה בחלק זה וגם מורכבות הפרויקט גדולים בהרבה,  בכך .  

  מכיוון שמחייבים הקמה של עמודים לאורך הטריבונה הקטנה (בחזית מגרש הכדורסל החיצוני).

ההצללה   בשטח  בהצללה  להתחיל  רוצה  וביה"ס  מהפרק  יורד  כרגע  הדשא  על  הצללה  של  נושא  גם 
  ד. הקיימת בלב

  פנה לספקים שונים לקבלת הצעות. דיווח ש אלירן, סגן המנהל, 
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שכל  דיווח  כרגע עומדת על הפרק הצעה אחת מספק ידוע בתחום שפועל במקומות רבים בארץ. אלירן  
בטיחותית   מבחינה  מלאה  אחריות  עצמם  על  לקחת  סירבו  הספקים  מהנדס  ולספק  יתר  אישור 

  .  לפרויקט במלואו  קונסטרוקציה

מתיחה בין מבנה מפעל הפיס למבנה ביה"ס  מכיוון שההצללה נסמכת על  במיוחד  הנושא מורכב אצלנו  
וצריך    –ותם צריך לעגן ולתמוך  שגם א  –ידי העיריה לצורך הצללה בדשא  -ועל עמודים שהוצבו בעבר על 

  אישור של מהנדס לכך. 

  אלף ₪. 150 -עלות הפרויקט היא בסדר גודל של כ

של מיכאל שהוא גם מהנדס אזרחי במקצועו גובשו  ה רבה  התקיימה פגישה של וועדת תשתיות ובעזר 
דרישות   העקרונות  ולאחרכלפי  הוועדות  ראשי  בפורום של  דיון  גם התקיים  לכך  בהמשך  מכן    ספק. 

  אל אלירן. "עמדההועבר "נייר 

התקיימה   הפעם  בביה"ס  השבוע  הספק,  נציגי  עם  נוספת  ושלי  גם  פגישה  מיכאל  של   –בהשתתפות 
הוא תקופת  שכרגע עומד במחלוקת  הנושא העיקרי  כמו שזה נראה  ודייקנו את הנושאים והדרישות.  

שנים כמו האחריות שהם נותנים לבלאי    8  –. ביקשנו תקופה ארוכה  ולכבלים  האחריות למנגנוני הקיפול
הסכימו להעלות לשנתיים. אנחנו מנסים  לאחר מאמצי שכנוע  עו שנה אחת ויהם הצ  –של יריעות הבד  

  מוכנים לתת אחריות בלתי מוגבלת.  –לשפר את הצעתם בעניין. מבחינת אחריות לקונסטרוקציה 

מחייב טיפוס   – ישנה ולא מתאימה והתפעול שלה הוא בלתי תקני מדגיש שההצללה הקיימת  – מיכאל 
סביר   לא  וזה  סולמות  ועל  גגות  של  ולא תקין  על  גבוהה  ברמה  תבוצע  ספר. המערכת החדשה  בבית 

וקונסטרוקציה  בטיחות   לקירות  חיבור  קיפול  גם  ומבחינת  מנגנוני  באמצעות  פשוט  יהיה  התפעול 
  בטיחותיים. 

שהיו אמורים להגיע  מספר  והחשיבות של מנגנוני קיפול בלי להיות תלויים בעיריה,  אגב העניין    –  דני
זאת.  לקפל  מהעיריה   עשו  לא  אבל  השלג  לפני  החדש  הכושר  מתקני  במתחם  ההצללה  יריעות  את 

הצללה   ללא  שנישאר  לוודאי  קרוב  כעת  קרסה.  והיריעה  התעקם  העמודים  אחד  מהשלג,  כתוצאה 
 למתחם. 

אלף ₪ מיתרות    150לתת אישור עקרוני להקצות סכום של  הוועד מתבקש להחליט האם  :  החלטההצעת  
העבר של כספי ההורים לצורך מימון פרויקט ההצללה הנ"ל והאם להסמיך את וועדת הכספים ואת  

  פורום ראשי הוועדות להחליט על ביצוע ועל המימון תוך העמדת תנאים ובדיקות שימצאו לנכון. 

  הסכמה פה אחד ללא מתנגדים.  – הצבעה

 נושאים לדיון מטעם ההורים  .3
  

  - טיולים שנתיים 

  מדוע שכבת יב' לא תעשה את הטיול הרגיל באזור אילת?  – מומו

  לא ניתן לטייל באזור זה בעונה הזאת. זה טיול שאנחנו עושים בד"כ בפברואר ועכשיו חם מדי.  -עופר

  יהיה גל חום חריג כמו עכשיו. לכן בחרנו במסלול בגולן בתקווה שלא 

למסע  את המחזור הזה לצרף אפשר לבדוק אפשרות האם  מסע לפוליןה בגלל פספוס   - אהרוןעופר 
    .בעתיד

  לא מקובל  זה  – דני

עליה  . כרגע יש שנה הבאההאין תשובות לגבי  ועדיין מנהלת פולין  פנינו פעמים רבות ל – עופר
  בפולין וזה לא נראה מעשי.  בתחלואה
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סמינרים בקיבוץ    – בישראלתכונן לכך שהמסע לפולין לא יתקיים ולהיערך לקיום מסע להניתן  - מומו
  לוחמי הגטאות, יד מרדכי ועוד.

  נבדוק זאת.  – עופר

מה לגבי הטיול למצדה בשכבת ז' של שנה הבאה ומה לגבי שכבת ז' של השנה שהחמיצה את   – הורים
  זה.

החדשה ואולי גם עם שכבת  ז׳ אנחנו רוצים ומתכננים שבתחילת שנה הבאה נצא גם עם שכבת  – מירי
  (ז' של השנה).  ח׳

  מדוע אין לשכבת יא' טיול ארוך יותר עם לינה.  – אוהד

אנחנו עושים זאת לשכבת יב' כי זה הטיול האחרון שלהם וזה אירוע מאוד מיוחד. לשכבת יא'   – עופר
  יהיה את הטיול של שנה הבאה.

י' הם   -אנחנו מאוד מודעים לצורך להוציא אותם לטיול, במיוחד בגלל שבשנה שעברה כשהיו ב
ה מכך גם לוח המתכונות  וכתוצא צפוף  ' מאוד יאלוח הבגרויות של שכבת  החמיצו את הטיול השנתי. 

  –  להוציא את הטיול בתחילת השנהעל חושבים וזה מקשה מאוד למצוא זמן לקיים טיול ארוך. אנחנו  
שיהיו להם שני טיולים בשנה הבאה. כאמור, בגלל ההתאמות שהם קיבלו שנה"ל הבאה תהיה להם  

  יחסית מרווחת. 

לדעתי צריך למצוא דרך לעשות להם עוד השנה טיול יותר משמעותי. בנוסף, אם מתכננים   – אוהד
שייצאו בשנה הבאה לשני טיולים גדולים אז צריך להיערך מבחינת הגבייה. יהיה קשה לגבות מהורים  

  בשנה הבאה תשלום עבור שני טיולים. 

  העניין ייבדק.   – דני

הבאה ולמעשה אין אישור לגבות כספים עבור המחצית השניה של  כרגע לא ניתן לגבות דבר עבור שנה 
שנה"ל, למרות שגבנו רק עבור מחצית אחת. אין אישור של וועדת החינוך ובגלל הבחירות הוועדה לא  

  קיבלה החלטה בעניין. 

  ימים   5מעבר לשבוע לימודים של 

מודעת לכך שיש שיקולים   .ימי לימודים בביה״ס 5  -למבקשת להעלות לדיון אפשרות למעבר  – שרה
  לחיוב ולשלילה. חושבת שכמו בבתי ספר מובילים אחרים בעיר, זהו מהלך נכון. 

. חושב  חושב שזה אפשרי בלי להוסיף שעות ביתר הימיםואפילו    בעד מעבר כזה מהרבה היבטים - דני
טכנית זה  הלמידה. אבל  מבחינת פריון שאפשר להפחית את שעות הלימוד של יום שישי מבלי להיפגע 

  . אחוז מההורים 100של כמעט בכתב צריך הסכמה מבחינת הנהלים  – לא אפשרי 

של  קריטית צריך מאסה אם רוצים ליזום שינוי כזה הוא צריך לבוא מיוזמה של ההורים וכאמור 
  ההורים

  . משרד החינוך לא אישר -ב  "בחטימים   5 -לבדוק אפשרות מעבר לשנה   15ניסינו לפני  - מירי

דעתי שונה משל דני. אני לא תומך בהפחתת שעות לימוד. התלמידים זקוקים לשעות לימוד   – רם
. גם כך  במהלך השבוע זה בלתי אפשרישיוסטו מיום שישי והוספתן שעות  4  מינימום של  פיזוראלה. 

קשה להם, קל וחומר אם יום   13:30לתלמידים לשמור על ריכוז. גם בשעות שלאחר   קשה מאוד
את   הפדגוגי היא להשאירטובת ההיבט טובת הילדים ו. לדעתי 16:00הלימודים יוארך עד שעה  

  . ימים 6  -הלימודים ב

  ניתן להפיץ סקר בקרב ההורים ולבדוק עמדת כלל ההורים.  – הורים
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בעניין ובקיום  לפני שמתחילים מציע לעשות הצבעה, האם יש רוב בוועד המוסדי שתומך  – מומו
  בדיקה בנושא. 

  

  הורים בעד.   4: רק הצבעה

  ההצעה נדחתה ויורדת מסדר היום.  - מומו

  שעורי חנ"ג 

הורים רבים. העניין עלה גם בישיבות קודמות ואמנם נעשה מאמץ  ידי -שעלה עלנושא מדובר ב  – שרה
חזרו  כשעכשיו . אבל זה לא תפס תאוצהשהועברו לתלמידים  של משימות  "פיקים מסוים והיו "

  ה מקצועי אנר. זה לא  מדידות ותוצאותהמורים מתחילים במבחנים,  ס ומייד "לביה

. מה  מצפים לחינוך גופני ולא הישגיאנחנו   לא חושבת שזהו חינוך גופני עם דגש על המילה חינוך.
שנעשה עד עכשיו לא היה כזה. גם המשימות היו כאלה של ביצוע תרגילים ולצלם את עצמך כדי  

  לעמוד בתוצאות ומדידות. גם בזום צריך היה לקיים שעורים הם חינוך לחיים בריאים.

כמעט  זה בזום חנ״ג אבל לימוד שנוצר כתוצאה מהלמידה מרחוק בכל המקצועות ברור שיש פער  -דני
, אבל צריך להבין שלא  להדביק את כל ההישגיםכעת לא אמורים . מסכים שהתלמידים בלתי אפשרי

  היה ניתן לעשות הרבה עד עכשיו. 

לקחת  ראוי . לא מלמדים נכוןוע חנ"ג ואולי צלמקהשנה הזו חשפה שאולי לא התייחסנו נכון   - איתן
    .צוות חנ״גיחד עם הנהלה של ה מעמיקה לחשיבה את העניין 

. זה דבר  של תלמידיםושיתוף פעולה ה גבוהה של מוטיבציה מצריך רכדי ללמד חנ"ג מרחוק  – דני
  שלא היה קיים.

וכמו כן לא לעסוק במדידות ותרגילים שעושים בביה"ס, אלא  לגרום להם לרצות אולי צריך  - שרה
  . לבקש מטלות מסוג אחרוכו'. צריך היה  חינוך לתזונה, תנועהב לעסוק 

לנו כהורים זה היה מאוד חשוב, אבל הרושם  המון שיח של ההורים על הספורט. נכון שהיה   – ארזה
  חנ"ג באופן מיוחד. בכלל ו קשה עם הזום  היה להם הילדים פחות רוצים. שלי הוא ש

  מקבל את ההצעה לקחת את הנושא של דרכי ההוראה של חנ"ג לחשיבה שלנו.  – דני

  קפיטריה 

  כיו"ר ועדת ספורט וקפיטריה קיבלתי גם הרבה פניות בנושא הקפיטריה.  – ארזה

. הפתרון היחיד שאנחנו יכולים לתת הוא באמצעות מכונות  כרגע אין אפשרות לפתוח קפיטריה - דני
שהוא אחראי על מילוי והחלפה כולל   –אמיר  –אוטומטיות באמצעות אותו מפעיל של הקפיטריה 

  ימים כמו שיש בתחנות דלק וכדומה.  5-4מדובר בכריכים עם תוקף של  –שהוספנו  מכונת סנדביצ׳יםב

  ועדה פדגוגית 

וניתן    פגישות שהאחרונה התקיימה פיזית בביה"ס. פרוטוקולים הופצו 4 – 3נפגשנו השנה   – איתן
  בתמצית, עסקנו בנושאים הבאים:  לעיין בהם כדי לקבל דיווח מלא.

  .  שעות פרטניות

  . של מוריםתוכנית חונכות פיילוט של 
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  בשכבה.  והצרכים המיוחדים של התלמידים ז׳ תבכשנושאים של  על רב דגש ניתן  

הורים לפנות תחילה  בקשים אנחנו מוכיתות ספציפיות.   לגבי מורים ספציפייםלא מעטות פניות היו  
  ולא לבקש מאתנו להעביר כל דבר אל רם.  שכבות הזי  כרלמחנכים ו לישירות  

  . רוניקהטמכנו בביה"ס: מגמה חדשה התבשרנו ששוקלים הכנסת  

"ל הבאה. אציין  שנה תחילת נחזור אל זה ב  -תעודות חלוקת ימי הורים ו אופן ניהול דיון על התקיים 
  .חלק מימי הורים בזוםלפחות יש טעם לעשות  שכבר עלה ש

  . מיומנויותעסקנו בנושא הקניית  

  . , כמו שיטת המנות ועודשעלו גם בשנים קודמות נושאים הרגיליםלדון בכל הנחזור בהמשך 

  הרבה לדיון בוועדה.  זה היה מאוד חשוב והוסיף . מירי ועופר השתתפוחשוב לציין שבחלק מהישיבות 

' , והתרומה  ז -הרשמה לקראת ה בימי ההורים להוועדה הורי כמו כן, חשוב לציין את ההשתתפות של  
    .טובההיתה הרשמה שלהם הייתה חשובה ונראה שבהתאם גם ה

דגש על לימוד מיומנויות ושימור הלמידה  עם נושא החזרה לביה"ס לדיון ב של הוועדה נקבעה ישיבה 
 המקוונת שסייעה לחלק מהתלמידים (פגישה עם רכזי המקצועות ורכזת פדגוגית חט"ב)

לאורך כל התקופה של הלמידה מרחוק. בסה"כ   הצוות החינוכי עשה עבודה מדהימהמבקש לציין ש
  שנוצרו ושיהיה צריך להתמודד איתם, צריך לשבח אותם. החזיקו את הילדים בזום למרות הפערים 

 דיון פתוח   .4
  

  תאונות דרכים, אלכוהול, חינוך תעבורתימניעת של מבורכים פרויקטים מה לגבי   -עופר אהרון
  וכדומה. 

חזרנו ללימודים בביה"ס רק עכשיו וכמובן שנמשיך עם הכל. יש דברים שהתקיימו גם בזום,   – מירי
  כמו חינוך תעבורתי וגם הרצאות בנושאים שונים. 

  ? מחויבות אישית  -התנדבות : האם יש פתרון לנושא של שעות  הורים

  . יא׳בשכבת  20 -י׳ ו  שכבתב 36 - עות לש הורידו את מספר ה - עופר

  קורה עם הלוקים? התלמידים סוחבים תיקים מאוד כבדים. : מה דודי

כי תלמידים שכחו  בעיות (לא היה צורך בהרשמה מחדש). היו  הלוקרים נפתחו מחדש - עופרמירי ו
  של המנעולים וכדומה, אבל הדברים נפתרו.סמאות יס

  שנוצל בפועל. יחס לזמן ההשכרה ב שנה הבאה נתחשבן על נושא התשלום ב - דני

מבקש שביה"ס ייערך כבר עכשיו לייעל ולשפר את נושא ההרשמה ללוקרים בתחילת שנה"ל   – דרור
  כדי למנוע את המצבים הלא נעימים שאנו נתקלים בהם מדי שנה. 

  

 

 תודה לכולם !

 משך הודעה על ישיבה הוועד הבאה תופץ בה


