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 בחירתת יו"ר והצגת עבודת הוועדות .1
 

 להיות נוכח/ת בפגישות המרוכזות שלנולכל הפחות מי שמייצג/ת כיתה בוועד המוסדי צריך  -מומו 
בהן נעשית עיקר העבודה  הצטרף לוועדותחברי הוועד לקורא ל .ועדיף להיות פעיל/ה בוועדות

מציג  ומדווחים לוועד המוסדי. לערך פגישות הוועדות מתקיימות אחת לחודשיים  .השוטפת של הוועד
 הוועדות הקיימות:את 

 בהובלת איתן ודרור – ועדה פדגוגית 

 צריך מתנדב להוביל את הוועדה – ועדת תשתיות 

 בהובלת ענת – ועדת כספים 

 בהובלת ארזה – ועדת ספורט וקפיטריה 

 נטלי שלף ממשיכה בתפקיד – ההורים העירוני והארציכמו כן קיימת נציגות בארגוני 

פותח אני . לא רוציםבתפקיד, אבל  ף אותילהורי וועד ותיקים שחשב שיכולים להתאים להחליפניתי 
את עביר , אבתפקיד ף אותילהחלישרוצה הורים את האפשרות בפני כל הנוכחים ואם יש מי מכאן 

 יבחר לאורך השנה. תנדב וי. מבטיח לסייע ליו"ר שיהתפקיד ברצון

 אין מתנדבים לתפקיד. 

 ימשיך בתפקידו.שמבקשים ומרוצים מההובלה של מומו ואינם מעוניינים במועמד אחר  ם: הורי

 .: מומו נבחר פה אחד להמשיך בתפקיד יו"ר הוועדהחלטה
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 דיווחי הנהלה .2
 

  :דיווח דני

הפרטי  מזמנםמקדישים ו, היום , מודה ומעריך את ההורים שבאועם ההורים השותפותשמח על 
 זה לא מובן מאליו. .בהתנדבותו

מבחינת מאומתות מאותה כיתה. יש התקדמות משנה שעברה תלמידות  3כרגע יש מבחינת קורונה, 
הכל מתנהל אנחנו גם באופן יחסי במצב טוב מבחינת אחוז ההתחסנות.  מאפשרת שגרה.הנהלים ש

 הפעילויות.והשיעורים מבחינת קיום  היטב

טיול לרמת הגולן, היה מוצלח מאוד. כיתות ח' יצאו ביומיים לגיחה של יב' יצאו שכבת  – פעילויות
  בסדר גמור.היה שנתי, הכל 

מרוץ יאורי, לזכרו של עמית יאורי ז"ל, אני מקווה שהמשטרה  -בסוף נובמבר  - אירוע שצפוי לנו
 תאפשר את המסלול החדש. משערי צדק לניות, הר הרצל לגימנסיה.

, לאחר נורמותוההתרופפות של הכללים ב חשים -השלכות הקורונה  – ובתלמידאותפערים לימודיים 
אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק, אין אירועי קיצון  .שנה וחצי בבית בתקופת הקורונהכילדים ישבו שה

אנחנו עסוקים בלאסוף ואבל צריך להתמודד עם הפער משנים קודמות, הילדים איבדו את המסגרת 
ויש גם את  התנהגות ומשמעתנושא על בעיקר אלירן אחראי  .אותם. זו המשימה שלנו השנה הזו

 .ומתמודדיםשיש לתלמידים  ם למורכבות ולקושיאנו ערי .חברתיוהפדגוגי ה ההתמודדות בהיבטים

שעת מקווים שהשנה הלמידה הפיזית בכיתות תאפשר לעגן את הפרויקט של  – פרויקטים חינוכיים
 את השיגרה הזו.השנה ספר. אנו יוצרים  יםראווקבה תלמידים יושבים שעה  – קריאה בכיתה ז'

מחדש בהיבט על הנושא לימוד והוראת מתמטיקה. אנחנו רוצים לחשוב בנושא  – כיתה ז'שכבת 
הבנת הנקרא. מובילה אצלנו בקריאה וקושי בשילד מתקשה, זה בגלל כהרבה פעמים ץ הבנו שהפדגוגי

 אנו מקווים לראות שיפור בהמשך.ו, בחט"ב רותי לוי, רכזת פדגוגית ולשוןאת הנושא 

ביכולות ובלקיחת אחריות של תלמידי יב' בביה"ס.  אנו רואים פער - מכינת יבפרויקט  – שכבת יב'
הלימודים הם סיום לאחר מייד או במכינות שהם הולכים אליהן איך בצופים אנחנו לא מבינים 
 . אנו רוצים לייצר פה מסגרת בבית ספרקורה לאזה בביה"ס ופה ועצמאיים לוקחים אחריות 

שבוע קבענו . מעבירים האחריות לתלמידי י"בואנחנו  העבודההתחלנו את  שתאפשר לקיחת אחריות. 
נותנים להם משאבים, ערכים ואנו נותנים להם את החופש למלא את התוכן בסיורים,  -של "מכינה" 
 ..'הרצאות וכו

לאחר שעות גם לקחת את התלמיד/ה,  -אביב קינן  -ראש מנח"י היוצא יוזמה של  - "שלם"פרויקט ה
ואפשרה לנו  לעמותותאותנו בית ספר, לתת מסגרות העשרה, טיפוח, העצמה וכו', העירייה חיברה 

פתחנו בכיתות ז', ח', ט' ,י' הם מתבקשים לבחור  להוסיף משאבים.נצטרף לקבל את הפרויקט בלי ש
ריך אורך רוח ציש עדיין קשיים טכניים וקשיי הסתגלות ופעילויות, יש מגוון רחב של אפשרויות. 

מספר שהצטרף לפעילות ים עם קבוצה של תלמידים. היה  אנו בודקים איך הכל עובד. -וסבלנות 
אלה דברים שקשה להגיע  –מרגש לראות את שיתוף הפעולה ואת העזרה ההדדית של התלמידים 

 אליהם במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה בבית הספר.

ספר הפתיחת בית העיר. רחבי מכל אלינו אין לנו שכונה תומכת, הילדים מגיעים  - הגימנסיה לאן?
כשליש מתלמידי שכבה הגיעו מהר חומה, לפחות אם לאורך שנים בנו.  תהר חומה ממש נוגסהצומח ב

אנחנו לא ליד"ה, בוייאר, האומנויות.  –השנה הגיעו בודדים. יש כמובן גם את בתי הספר הייחודיים 
אולי יש הבדל מבחינת הומוגניות מבחינת הרמה.  הללו ספרהו שהוא פחות מבתי מציעים משה

 התלמידים שמגיעים אליהם ואלינו.
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. זה דבר שהביא המנהל הקודם דוד בגרות 100% -לאורך שנים ארוכות היעד של ביה"ס היה שאיפה ל
ולהשגת יעד זה. אנחנו מרגישים שכעת ה"כרטיס" הזה רבה והוא אכן הוביל את ביה"ס להצלחה  גל

איננו מספיק ואנחנו צריכים להוסיף ולייצר זהות ויעדים חדשים. זהו נושא שנרצה לשתף את ההורים 
 אנו נדון על כך בישיבה נפרדת שמיועדת לכך.בדיונים שמתאימים יותר לוועדה הפדגוגית ובהמשך 

את תחושת  הקורונה הורידמתרשמים שתקופת ה – תחושת השייכות של התלמידים לגימנסיה
איך מחזקים את גם יש לזה השפעה על ההתנהלות, נחשוב ביחד והתלמידים לגימנסיה, של השייכות 

 השייכות לבית ספר.

? שמחתי מבקשת לדעת כיצד מיישמים ומשנים בעזרת הלקחים שהופקו מתקופת הקורונה –דלית 
מצד אבל , נות ולשפר לאור מגבלות הלמידה בתקופת הקורונהבשנה שעברה כיצד לש חשיבה הייתהש

מרגישה שצריך להכניס דברים שהם פספסו משנה  .שני התחלנו את השנה כאילו לא למדנו כלום
  מה השתנה?רוצה לדעת שעברה. 

אתמול בערב מצד אחד פגשתי חסרון. גם יתרון וגם בית ספר גדול זה שלמדנו כוועד אנחנו  -מומו 
אנחנו יודעים ומצד שני בנות בשכבה,  3להם רק  מספרים כמה רע להם שיששילדים מבית חינוך 

 דגש על מצוינות.ולשים והשכבות שאנחנו צריכים להקטין את הכיתות שהגודל מקשה עלינו ו

 מטרתו לצמצם את הפער, יש פרויקטים חברתיים, מחוץ לביתמל"א שהפרויקט היש לנו את  – יעל
זה גם דורש זמן, להעביר אותם להתנהגות נורמטיבית, צריך לחזור לשגרה. גם יש פרויקטים  .ספר

 חברתיים בתוך בית ספר.

 חשוב שנמשיך לשאוף לזכאות גבוהה ומצוינות. - הורה

, חוויתי את זה. מתמטיקה יחידות 5מבחינת לדוגמא  שנה שעברה לא נלחמו על מצוינות - דלית
יחידות. חשוב שהדחיפה והמוטיבציה  4 -פתאום הגישו אותם ליח"ל  5 -השנים ב תלמידים שלמדו כל

 תבוא מהמורים.

לא זה , אבל ודוחפים חשוב מאוד למדוד את המורים. ההורים החזקים רוצים יותר הצטיינות -מומו 
 הספר.הנהלת בית את זה צריכה להוביל ווידחוף, את העניין הזה באופן רחב בלי שביה"ס ייקח  יעזור

הוא הצליח  , אנחנו הורים שדוחפים קדימה.באנגלית יעלה הקבצההבן שלי אנחנו רצינו ש -הורה 
 מאוד בהקבצה שהיה אבל המורה לא עודדה אלא להיפך.

אם יש מורה  . זו המדיניות שלנו.יהיו ברמות הכי גבוהותתלמידים אנחנו רוצים שכמה שיותר  -דני 
לא בטוח שנוכל לפתור הכל, את זה כי יש מורים שקשה אבל , שלא עושה זאת מספיק, זה לא טוב

  .להזיז אותם

שבמהלך השנים העובדה היא מורים בבית הספר ולא יכולים שכולם יעשו את זה.  150יש לנו 
 יחידות. 4 -יחידות וגם ב 5הכפלנו את מספר התלמידים שלנו ב האחרונות 

 –של תלמידי הגימנסיה  זהותחיזוק הפרויקט מדהים של תוכנית ליש אנחנו שומעים היום ש –איתן 
זה לא יכול להיות שכך מטפלים  .שנים 4הזה לפחות אנחנו מדברים על הנושא  הזדהות עם ביה"ס.
שתגרום  למצוא את המערכת הורים רוצים שהדחיפה תהיה מבית הספר, העניין .בממשק הורה מורה

הזהות אב בהחלט יכול להיות שאו לא, מורים דוד למלכך שזה יקרה. אני לא יודע אם בדרך של 
את צריך למצוא כמובן יפעיל את עצמו. זה מקום שוההזדהות של מורים ושל תלמידים יביא אותנו ל

 האיזון של דחיפה מבית הספר ודחיפה מהבית.

ויהיו  של עידוד ודחיפה למצוינותאנחנו מדברים את אותה נקודה. רוב המורים יהיו יותר בעניין  -דני 
 .בעניין פחותמיעוט שיהיו גם 

, אנחנו רוצים לחדד את השאיפה "גימנסיה לאן"זה לא עניין של גודל, אם אנחנו חושבים על ה -מירי 
למצוינות, זאת מטרה שאנחנו מגדירים, התחלנו כבר יותר לחדד את הדברים. אנחנו כל פעם חושבים 
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 ה שאנחנו עם ההורים מנהלים איתנו שיח. ז .מחדש, ומחדדים ומה שמאפיין את רוח הגימנסיה
 גם  מחנך, ישפניה רק לברמת מבחינת מקרים שבהם יש קושי מול מורה, הורים צריכים לא להישאר 

אנחנו לא . נכון ש. רוח או תרבות, זה מישהו שנוצר ביחד, שייך למקום של השייכותתסגנית, יש מנהל
כל שנה אנחנו מנסים לחדד וכבר דיברנו על הדברים הללו בשנים קודמות, אבל ממציאים שום דבר, 

 את הדברים ולנסח אותם לעצמנו וככה נתקדם.

בשטח  , טיוליםארץ ישראלאהבת , ערכיםשל הנושא ו זה נבית הספר שללדעתי הייחוד של  –עופר 
מאשר יותר קהילתי הוחברתי בצד היש למצוא ערך מוסף יותר חושב ש .עושים לקראת הצבאשומה 

 רק הלימודים. 

רוזה למתמטיקה כל ישיבה שיבחתי את המורה בשנים קודמות בנושא של דחיפה למצוינות, 
צריך למצוא מנגנון . , היא מדהימהיח"ל 5 -וכולם נבחנו ב יחידות 5 של  על התלמידים "התאבדה"ש

בקרב ההורים והתלמידים, לעשות אולי מסוג זה בבית הספר. נוספים  מוריםבבית ספר לשבח אותה ו
לא טובים שהיו יחידות היו מורים  5ילדים שלי שהיו ב לגם אבל,  שאלון, אני חושב שזה כן יתרום.

 .את בית הספר מבחינת המורים אני חושב שהשאלונים יכולים לכווןו

. בשנה תותכיההורים האחרים בכמעט ולא מכירים את  -ההורים עניין של היכרות בין ההוא עוד דבר 
, אם לא הייתי יוזם, זה לא היה קורה, אין קשר של שכבת יב' אני לבד הרמתי מסיבת סיוםשעברה 

 בין ההורים.

. וזה חבל ההורים לא בסנכרון מלא עם הצוותאבל ההורים, צריך להיות עם שיתוף פעולה  -נטלי 
ההורים  .לאחד את ההורים הורים יכולים לעזור. גם בכיתה שלנו הייתה בעיה והחלטנו לעשות צעד,

בין הכיסאות.  חייבים להיות מעודכנים, יש ילדים שלא משתפים את ההורים והרבה פעמים זה נופל
חשוב ולדעתי  מחויבות אישיתהרמנו בכיתה שלנו קבוצת הורים שיוצאת להתנדבות כלדוגמא אנחנו 

  .גם בזה יקחו חלקישההורים 

יציאה להתלוות לטיול השנתי, כולל בשכבת ח' ההורים מבקשים מלדוגמא אנחנו מסכים.  –דני 
  התנדבות.את תחום ההמסלולים. דודי ודקלה מובילים 

 אוהד פנה השבוע בפורום של הורים מתנדבים ואף אחד לא לקח על עצמו. -מומו 

יוכלו מומו ואוהד בטוח ש אנחנו די למודי אכזבות משיתוף עם ההורים בלנסות לחבר אותם. -דני 
 על כך.לכם  לספר

הורים למרוץ יאורי. העזרה של רוצה להעלות בקשה לקבלת  –ללא קשר לדיון העקרוני הנ"ל  –אוהד 
בקבוקי  1000 –פנה וביקש עזרה שלנו להשיג תרומות של כ אבא של עמית שיזם את הפרויקט שחר 

לחולצות מים לרצים ופירות וחטיפי אנרגיה לחלק בסיום בשלב ההתכנסות.  בשנים קודמות הוא דאג 
להתכנסות בסיום  . בפעם האחרונה בעזרת נטלי נקנו פירות וחטיפיםובקבוקי מים לכל הרצים

הוא ישמח  . שחר אומר שהשנה מי עין גדי שתרמו בקבוקי מים כל השנים לא מוכנים לתרום.המרוץ
לכלל הורי  מידע לגייס את המיל, הפירות והחטיפים. הוא גם ביקש שנפיץ דףעזרה של ההורים לקבל 

 .בעניין את הפנייה להוריםצריך חבר וועד שמוכן לרכז  ביה"ס.

 מוכנה לרכז את העניין וגם לפתוח פייבוקס לאיסוף תרומות. –נטלי 

. הבעיה זה הכינוס בסוף 100אסור להתכנס יותר מ כרגע כי  ,לא בטוחים שזה יקרהעדיין אנחנו  - דני
, כי המסלול שעשינו בשנים קודמות לא אפשרי מסלול מאושר על ידי המשטרהעדיין אין לנו כמו כן, 

 מציע לעכב בשלב זה את הפניה להורים עד שתהיה ודאות. עקב עבודות תשתית של הרכבת הקלה.

צויין. לעודד ולשבח את המורים הטובים, זה חשוב גם בעירייה מה שעופר אמר, זה רעיון מ -אורית 
מחנכים, משבחים ומגדילים את הילד למעשים טובים כדי כך אנחנו משבחים מורים וגננות, גם בבית 

שיעשה יותר מעשים טובים, זה מאוד מרענן ומעניק מוטיבציה, גם השאלון הוא רעיון מצוין 
 אנונימי.לתלמידים, יכול להיות שאלון 
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  :מירידיווח 

 על רוב הנושאים דני כבר דיווח.  –מירי 

תלמידי פולה, סאלד, גאולים וזלמן ארן. בתי הספר בתוכנית של חונכות יש לנו  - שיווק בית הספר
 . זה דבר מאוד חשוב לנו וגם יפה.לתלמידים ביסודי חונכות יםכיתות י' עוש

מעורבים בכיתות ז' ובחטיבה, זה נותן תחושה טובה שכבת ט' לוקחת פרויקטים, להיות  -שייכות 
 ומרגישים מעורבים.בחט"ב הם הבוגרים כי , תלמידים בשכבהל

שנכנס לבית הספר כלפי בתי הספר היסודיים ותלמידי ו'  "שלם"שווה לשווק את פרויקט ה -נטלי 
 .שעולים לחט"ב

אנחנו עושים יש בתי ספר שמשווקים את עצמם בכך שהם יוצאים למעבדות באוניברסיטה.  – מירי
שמאפשרות עבודה שוטפת  ,שלנו שאין בכל בתי הספר לנו מעבדות. יותר מזה, יש שניםכבר את זה 

נחשוב על פורמט שנערב יותר הורים, רק התחלנו לחשוב, יש לנו תאריכים של אנחנו . במעבדות
אנחנו עדיין לא יודעים באיזה פורמט בגלל מגבלות ההתכנסות. מקווים  בבית ספר. שיהיו יםמפגש

 שיוסרו המגבלות בקרוב.

היא היציאה  -שלא היה אפשר לקיימה בגלל מגבלות הקורונה מצדה גיחת אלטרנטיבה ל - גיחת ז'
ימתינו כל ההורים ויאפו פיתות, נלך בשביל המעיינות, התלמידים  .לסיור גיבוש -שלנו ביום חמישי 

  בסוף המסלול.

 .של ביה"ס ביציאה לגיחת מצדה על ייחודיות מאוד חשובה םויתרת –איתן 

 היו בחוץ.חט"ב פות של יאסמבהירה שאסור לנו, לא ויתרנו.  -מירי 

  :רםדיווח 

אינו  מבחינת יציאה ללוות בכל הפעילויות במקום להיות בבית עם המשפחה המאמץ של הצוות -רם 
שבוע של מכינה לפני הטיול שנתי. יש עומס על המורים הוספנו השנה יב' שכבת ב . מובן מאליו

 בעקבות הטיולים השנתיים.

המפגש פנים אל פנים חשוב מאוד. המסקנה המרכזית היא ש –שאלתם על הסקת מסקנות מהקורונה 
. בשיחות אני מדבר עם תלמידים, אני מזמין ילדים לשיחה אצל תלמידים. אני חווה משבר גדול
  .ששואלים אותם, מה שלומך? איך בבית?, קשה להם להתמודד עם הלמידהכהילדים עם דמעות, 

. "תלמידאות"אבל גם ב מבחינת למידה יש פערים להתמודד עם התלמידים. למורים קשה בכיתותגם 
 ונדליזם.גם יש  ... היא נראיתמספיק שאני מסתכל על הכיתה בסוף יום איך 

 כולל נציגה מלשכת גיוס. -הורים ותלמידים  -של שכבת יא' היה לנו מפגש זום  - הכנה לצבא

י"ב תלמידי לראות את  תהיהי אחת החוויות המשמחות נת שירות. יב' היה לנו יום מכינות ושבשכבת 
עם מודעות המחלה בסרטן השד במסגרת שבוע היום ורוד . הם בחרו לעשות מכינים הפסקה פעילה

עשו קאפקייקס בציפוי ורוד, ובלונים  –. הם השקיעו וקישטו הכל מאוד יפה מודעות לחיי קהילה
היה יפה לראות  .כנים ועל הנושאיםדיברו בכיתות על התבנוסף לא ויתרו על המהות, הם  ורודים, אבל

  את זה.

, אנחנו עובדים על זה, הקבוצות מצטמצמות מהר מאוד 4יחידות   ו 5 -מאוד חשוב לעודד למצוינות ל 
לא כל וזו מתמטיקה גבוהה . למוריםקשה מאוד גם יחידות  5המבחן של אבל צריך לדעת שוחבל. 

 וזו מדיניות של משרד החינוך.  תלמיד מסוגל לה
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 מאוד מפריע לתלמיד שהמורה אומרכי  מאוד, יינתהיום שוחחתי עם תלמיד והיתה לנו שיחה מענ
בכיתה. אל תבזבזו את  חמצןלי את התבזבזו תבואו לשעור ואם אתם לא רוצים ללמוד, אל  בכיתה:

יחידות, צריך להיות מישהו עם מוטיבציה, זה לא  4הזמן והאנרגיה של הקבוצה הזו. מי שבוחר 
 התפקיד של המורה לעודד מוטיבציה.

ילד שבור בפנים, הוא חייב לקבל מוטיבציה כדי מצד אחד , הפוכים אומרים שני דבריםאתם  -איתן 
 ומצד שני, אל תבוא לשיעור ותבזבז לי את החמצן בכיתה.להצליח להישאר בקבוצה, 

 5 -במשיך ניה נלחמה אתו ונתנה לו מוטיבציה, להטיחידות והמורה  4-גם הילד שלי רצה לרדת ל 
מתן דיסוננס. האמירה חייבת להיות חד משמעית מצד בית הספר של  יחידות. אי אפשר שיהיה

 לתלמידים.של המורים מוטיבציה 

רצינות של התלמיד ושותפות של שתהיה צריך  במתמטיקה יחידות 5ו  4קבוצות הצטיינות של ב - רם
 לא יותר., ההורים. אפשר לעודד פעם פעמיים

בעידוד מוטיבציה, אבל חייבת להיות דחיפה ועידוד  ההורים יהיו מעורבים מאודגם חייבים ש -מומו 
 זו צריכה להיות מדיניות של בית הספר ושל כל המורים. –של המורים 

 ניסוח השאלון לתלמידים על טיב המורים ורוח בית הספר באחריות איתן. - החלטה

קשה, אני צריכה להיות יותר לנושא המשמעת האחריות של בית הספר  .משמעתיש בעיה של  –גיא 
 מתייחס גם לאירועי משמעת בתקופה האחרונה. בבית ספר משמעת.זוכר שהיתה  כבוגר גימנסיה

האירועים הספציפיים שניתנו כדוגמא הם רק שמועות שנופחו ללא קשר למציאות והופצו  – אלירן
 בתפוצה רחבה. כשהשמועות הגיעו גם אלינו בדקנו את הדברים ולא היה שום דבר.

יש יוזמה לשים בשטח בית הספר מנהל קהילתי בשנה שעברה.  ימעלה שוב נושא שהעליתאני  –עופר 
להכין פרוגרמה בדחיפות אך צריך  ,זה לא משהו רע. כעקרון (צמודהשכונה חרדית לנו יש )חרדי 

, אחרת יתקבלו החלטות בלי להתחשב בצרכי עתידייםזקוק וצרכים ביה"ס להם שטחים ולהציג את ה
   לסיים את העבודה.. פניתי בעניין אל אלירן ואני מחכה לקבל את הנתונים כדי שנוכל בית הספר

 את הדברים תוך שבועיים.ממנו קווים לקבל חכים מ פנינו למהנדס ואנחנו מ – אלירן

לא חזר השנה ואולי גם לא יחזור בלי קשר לקורונה מסיבות פוליטיות, אבל   - מסע לפולין – עופר
השנה. זה עוד את הפרויקט במקומו "מסע ישראלי" וחושב שצריך לעשות לעשות ואולי עדיף אפשר 

אפשר להגיע לניצולי שואה שחיים אתנו, ללוחמי הגטאות ויד מרדכי, למוזיאונים  ראוי.מאוד פרויקט 
 נוספים. 

  בתי ספר אחרים בעיר הוציאו מסעד ישראלי כבר בשנה שעברה וגם מוציאים השנה. - הורים

אנחנו נותנים לתלמידים להחליט אילו תכנים יהיו גם אוהד דיבר איתי על זה בתחילת השנה.  -רם 
ננסה לכוון אותם גם לנושא זכרו השואה, אבל  הילדים מחליטים ונותנים לנו רעיונות.בשבוע מכינה. 

 זה לא חייב להיות בדרך הרגילה, אלא לראות איך התלמידים מתחברים לנושא.

כמו בשנה שעברה. אני יודע שיש הרבה שלא  לא צריך להגיע לרגע האחרון - של יב'סיום טקס  – עופר
לערוך את הטקס בגן הבוטני.  – שנה שעברה הצעתי רעיון טוברוצים לחזור לתיאטרון ירושלים. ב

קשרים עם העניין לנושא של  אפשר לקשר אתהן דומות לעלויות של התיאטרון.  –מבחינת העלויות 
 לדוגמא שתלמידים ואולי הורים יגיעו לעבוד בחווה של הגן הבוטני. לה בגן הבוטני.הקהי

גם בנושא  לנו המעורבות של ההורים המאוד חשובאוהד דיבר אתי גם על זה בתחילת השנה.  – רם
 נעבוד ביחד.אנחנו , טקס הסיום

 זה?נאמר לנו שיפתחו קבוצה להורי יב' מיד אחרי סוכות. מה קורה עם  – הורים
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  :אלירןדיווח 

 מוותר על דיווח  – אלירן

 דיווחי וועדות .3
 

 .לקחת את התפקיד אסף שהיה חבר בוועדהלמציע  ועדת תשתיות.חדש לאנחנו צריכים יו"ר   - מומו

 מסכים. – אסף

 כספים וועדת 

 נסגרה בגירעון קטן בעקבות הפעילויות שהיו בקיץהקודמת השנה  פעמיים.השנה כבר התכנסנו  - ענת
 שהגירעון ייסגר עם אישור תקציב המדינה. ךביה"ס מערי .)יציאה לסרט ושעורי תגבור(

  הוראת קבע.גביה ב 50%יש כבר והתחילה הגבייה  - גביה

 טיולים ותל"ן.הסכומים שניתן לגבות עבור חוזר מנכ"ל קיצץ את  -דברים בעייתיים 

 הכללים.קיצוץ אלא הידוק של בבדיוק מבהיר שלא מדובר  – דני

שכבר  –ה בחצר הצלללהקצות תקציב לביצוע שאושר מתוך יתרות העבר של כספי הורים  - ענת
 ביתרה לטובת הספרייה.ההצעה היא להשתמש  הספרייה.שיפוץ שא ו. עכשיו מתכננים את נבוצעה

-צריך להיות מאושר עלהנושא של הקצאת כסף מיתרות כספי הורים לטובת שיפוץ הספריה  – מומו
קודמות הסכמות גם יש  לטובת הספרייה. 80.000$ תקציב של קיבלעדיין לא אושר. ביה"ס הוועד ו ידי

 ספי הורים ואנחנו נדון בזה מול ההנהלה. כשל יתרות עם ביה"ס לגבי השלמת סכומים 

 רוצים לסגור את התקציב הזה עוד השנה.– ענת

מה צריך להיות לפי זה אנחנו רוצים להשתמש בכל היתרות של כספי ההורים עוד השנה, אבל – מומו
 . ולפי ההסכמות שאליהן הגענו עם ההנהלה בהחלטות של הוועד לפני כמה שניםשקבענו 

 וועדת ספורט וקפיטריה

ארזה בחו"ל וביקשה ממני לדווח בשמה. אדווח רק באופן כללי. את הפירוט ארזה תיתן  –אוהד 
 סיורים שערכה בבית הספר.מה שראתה בשל בכתב בישיבה הבאה וגם אמורה להפיץ סיכומים 

סיור ב. וטיפול שצריכים תיקוןרשימה של נושאים ארזה מפרטת עם אלירן יחד במתקני ספורט סיור ב
 לא טופלו. עדיין מהדברים גדול חלק שעשתה נוסף 

 יטופל השבוע או שבוע הבא.הכל  – אלירן

של היו עדכוני מחירים של אוכל חם. יותר עשיר מבחר תפריט ש בימדווחת ש קפיטריהסיור בלאחר 
 ישנן מספר בעיות שמצאה שדורשות טיפול של הוועדה.אך  ,)עלייה( בעיני ארזה זה סבירכמה פריטים 

יש הרבה לעשות, נמכרים בקפיטריה מזונות מזיקים, אני יכולה להגיש  -לגבי הקפיטריה  -אורית 
 תוכנית עם תפריט עשיר ומזין, עם חלופות בריאות. 

 .ויתר חברי הוועדה לבנות יחד עם ארזה - החלטה

הבת שלי שכחה את הכריך בבית, בהפסקה היא ניגשה  -סיפור פרטי שלי דוגמא לבעיה דרך 
ה לקנות כריך, היא ראתה את התור הארוך ולא היה לה סיכוי להספיק, היא ויתרה ונשארה לקפיטרי

 רעבה.
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 לפרסם זאת להורים.כדאי אפשר להזמין ארוחה מראש וגם הורה יכול לשלם בביט. אלירן: 

 וועדה פדגוגית

לנסות להבין איך עושים את זה בשנה שעברה חשבנו  –יש לנו פעמיים בשנה  - ימי הורים -איתן 
לאור המסקנות הדגש על מעורבות דרך זום שיח יותר ישיר בין הורה למורה.  -בצורה היברידית 

יש לקבל החלטה מה קורה עם שני שעליהן דיברו רם ודני מבחינת חשיבות המפגש הפיזי הפרונטלי, 
 .וועדההעניין לדיון באת להביא . מבקש שביה"ס ישהה את ההחלטה כדי לאפשר הימי הורים

 אז צריך לעשות זאת בשבוע שבועיים הקרובים. – רם

שימוש דברים שעולים בוועדה הפדגוגית. נושא ה האל, מצוינות ,מיומנויותדיברנו גם על  -  איתן
 יציאה מבית ספר לקנות אוכל.של טלפונים וב

 .לחמם אוכל יוכלוכדי ש יש צורך במיקרוגל לשעות ארוכות שהילדים לומדים - רותי

 יהיה מיקרוגל. הוזמן מיקרוגל, תהיה השגחה מבחינה בטיחותית. -אלירן 
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