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פגישת עבודה II

סדר היום:
 סקירה מהנעשה בביה"ס – אמירה
 עדכון פגישה עם מנהלת אגף חינוך במועצה
 דִ וורּור
 צוותי העבודה – עדכון תחילת פעילות
 שונות
התנהלות:
אמירה הודתה בשם הצוות החינודי לועדת תרבות  ,נציגי ההנהגה ההורית על המחווה היפה ב"יום המורה" כולם
התרגשו מהפינוק ומהמילה הטובה2
אמירה הציגה את הנעשה בבית הספר במהלך המחצית הזו:
תכנית הטיולים שפועלת כמתוכן ,סל תרבות – יציאה להצגות לצד העשרת הסל בהרצאות ובמפגשים עם סופרים2
שיעורי התל"נ שפועלים בתוך המערכת באופן רציף יעיל ומהנה 2הצוות החינוכי נוכח ,נכנס לשיעורים ומתרשם כי
השיעורים שנבחרו מעניינים וחוויתיים ,ההדרכה טובה ומקצועית2
בביה"ס החלה לפעול תכנית "הקשר הרב דורי" -בשיתוף בית התפוצות ,המשרד לאזרחים ותיקים ומשרד החינוך2
תכנית זו שמה לה למטרה לחזק את הקשר בין הדור הצעיר ו בין הדור המבוגר כשהעשייה מתוקשבת ,הסבים יספרו את
סיפורם והילדים ילמדו את סביהם מיומנויות מחשב ויחד ,יעלו את הסיפור על הכתב ,באמצעות כלים מתוקשבים 2כל
הסיפורים נשמרים במאגר סיפורים של "הקשר הרב דורי" בבית התפוצות2
אמירה עדכנה כי המכון לחינוך דמוקרטי מלווה את ביה"ס במסגרת התקשרות שלו עם המועצה 2המכון מלווה את
תהליכי החינוך במועצה במעגלים השונים ,הן בפורום מנהלי מוסדות החינוך כולל החינוך המשלים הגנים ובתי הספר
בהובלתה של מנהלת מחלקת החינוך ,הגברת עליזה אילן; הן בליווי בית הספר ברמת הצוות :מנהלת ,צוות מוביל וחדר
המורים והן בליווי של תכניות ייחודיות בתוך בית הספר2
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"מעברים"  -מתקיים שר רציף עם התיכון – בין רכזות המקצוע למורות ביה"ס ובין היועצות בכל הקשור למעבר תלמידי
ח' לתיכון2
אסיפות ההורים – לקראת האסיפות המחנכות שוחחו עם התלמידים וביררו יחד כיצד כל תלמיד רואה את עצמו
מבחינה לימודית ,חברתית והתנהגותית 2השיח המשותף -מורה -הורה -ילד היה משמעותי ,הוצבו מטרות מדידות
להמשך השנה 2צוות ביה"ס היה ערוך ומוכן למפגשים -הן המחנכות והן המורים המקצועיים2
אמירה ציינה את האווירה הטובה ששררה בביה"ס בערב אסיפת ההורים ,ואת פעילות ילדי ח' והוריהם בהפעילם בית
קפה תוך כדי אחריות רבה ושיתוף פעולה מרשים2
השתלמות מורים  -כל מורי ביה"ס לומדים יחד את נושא התקשוב כהשתלמות מוסדית2
אמירה סיפרה כי לקראת האביב תתקיים "צעדת ברנר" מבקשת הורים מתנדבים לוועדת היגוי לקראת הצעדה2
המידעון שפורסם לאחרונה באתר ביה"ס המחיש את העשייה הרבה בביה"ס2
בית הספר התחדש באתר חדש ומשופר .כולם מוזמנים להכנס אליו.
עיקרי הנושאים שנידונו:
 2.ורד עדכנה אודות הפגישה של צוות ההנהגה עם עליזה אילן מ' אגף החינוך במועצה; העלינו את הנושא שביה"ס
שלנו קטן פיזית בשל העובדה שהוא מוזן מישובים בהם ה"נזילות" היא גדולה 2למשל ילדי תל נוף שמגיעים לתקופה
קצובה ואז עוזבים  2המשמעויות של בי"ס קטן פיזית באות לידי ביטוי בפן החברתי ,מנטלי וגם בזה הלימודי-
פדגוגי2
עליזה מבינה את הבעייתיות ולקחה על עצמה ללמוד את הנושא ולבחון את המצב אליו ביה"ס הולך בעתיד הקרוב
וגם הרחוק יותר 2עליזה ייעצה לנו להיפגש בנושא גם עם המפקחת (הגב' נחמה זיידמן)2
הבהרנו ,כי הכי חשוב בטווח הקרוב ,לקבל החלטה חד משמעית שכיתות לא יפתחו וייסגרו כל שנה מחדש בהתאם
למספר התלמידים שמשתנה כל הזמן 2נעדכן על התפתחויות בהמשך2
 2.נשקלת אפשרות לשיתוף פעולה עם בית אור בנושאי תל"ן אולי אפילו דרך המועצה ,כך שנוכל למקסם את האופציות
בתקציב סביר ולאפשר לכל תלמיד  6שעות תל"ן טבין ותקילין2
 26השבוע ההנהגה הורית פרסמה לראשונה באתר ביה"ס ,בהמשך יפורסמו פרוטוקולי הישיבות ותמונות מפעילויות
שהצוותים יובילו ,כמו שאלוני הורים בנושאי תל"ן ,פעילויות תרבות ולו"ז שלהן לאורך השנה ,לרבות דברים נוספים
שההנהגה תראה לנכון לפרסם לכלל הורי ביה"ס 2בקרוב נוסיף "צור קשר" לדף ההנהגה באתר ,לטובת פניות הורי
ביה"ס ,לשם כך ייפתח תא דואר ייעודי2
חברי ההנהגה מוזמנים לבדוק את נכונות הפרטים האישיים בדף הקשר כפי שפורסם באתר ,אם יש עדכונים נא
לפנות אל ורד שריר.
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 24הורים ביקשו לדעת יותר על הנעשה בפן המנטלי ,לקבל יותר פירוט על הפעילות של היועצת אפרת בכיתות 2אמירה
הסבירה שמתפקיד המורות לדוורר את הנעשה בכיתה במיילים ישירות להורים ,והיא מצידה תחדד אצלן את חשיבות
הדבר2
 25רוב הצוותים נפגשו פגישות ראשוניות הגדירו מטרות ויעדים מול צוות ביה"ס ונמשיך לעדכן אודות פעילותם בפגישה
הבאה2
 23ורד פנתה לנציגי הישובים האחרים בבקשה להצטוות לצוותי העבודה ולחזור לשורות ההנהגה ,אנחנו רואים חשיבות
רבה בנציגות של כל הישובים בהנהגה ובכלל 2ורד תדאג לזמן דיון אצל אמירה עם נציגים מכל הישובים (לפחות .
מכ"א) בנושא הקשרים בין היישובים בכלל והשלכות על הילדים בפרט2
 27איילה העלתה את הצורך בסככה לאיזור חניית האופניים ולהגדלת המתקן בכלל2
 28ביום  ..2.תתקיים פגישה של צוות בטחון ובטיחות (בשיתוף נציגות ביה"ס) עם מירי מהנדסת המועצה 2סיכום
פגישה יועבר לורד שריר ויופץ לכלל חברי ההנהגה 2עלה נושא המחסור במקומות לעצירה והורדת הילדים2
 29בפגישה הבאה ועדת תל"ן תציג את ממצאי השאלון (אותו ידאגו להפיץ בחודשיים הקרובים) ואופציות תל"ן לשנה
הבאה2
 2.1בחודש הקרוב תפרסם ועדת תרבות את תכניתה לשנה הנוכחית2
 2..הפגישה הבאה בתאריך 23262.1.3
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