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ישיבת ועד מרכזי
נוכחים :אמירה ,נעמה ,אפרת ,צאלה ,אילת ,סיגלית וחניש ,בת-חן יחזקאל ,עלין אדדי ,הדס
אינברט ,שירה ימיני ,מירי סקאג'ו ,מירה רשף ,עינב סעדון ,איריס מנור ,לאה לוי.
סקירת התקופה האחרונה ,אמירה מסכמת:
סיום המחצית :לא פשוט לסכם מחצית במשפט ושורה בתעודה -נעשתה הרבה מאוד חשיבה עלמה נכתב ,נעשה מאמץ לאפיין את התלמידים .המורות ,רכזות ,צוות ריכזו מאמץ לטובת העניין.
המורות הגיעו באותו בוקר בהתרגשות.
הטקס היה מרגש ומהמם!
הורים על הטקס :היה מהמם השילוב בין הגדולים לקטנים וגם הטקס הצטיינות עבור התנדבות
ומאמץ שאינו קשור ללימודים.
כל מחנכת ישבה בנוסף לשיחה אישית בנוגע לתעודה ,גם בנושא הבהרה לאיך הילד רואה את
עצמו ואיך המורה רואה אותו.
פגישה עליזה -חברת קמפוס (יוזמת נציגי כיתה ז')
מירה רשף :הרעיון -לימוד מתמטיקה אחה"צ שיש בו גם ענין חברתי 2 ,מפגשים שבועיים בסגנון
שיעור פרטי ,הילדים מחולקים לרמות  5-6תלמידים בקבוצה עם מדריך ,מפגש של  1.5שעות.
בראשל"צ פועל יפה מספר שנים -הילדים באים בשמחה כי זה עניין חברתי.
פה זה בי"ס קטן ולכן לחברה הזאת פחות שווה כלכלית להגיע -לכן יש ניסיון כרגע דרך עליזה
לשלב את התיכון בברנר וגם היסודי הנוסף.
יש רצון להתחיל פיילוט כבר במחצית השנייה על מנת שיכירו ויפעל טוב בשנה הבאה.
עלות ₪ 50 -למפגש.
זה מתרחש בתוך ביה"ס -הם בעצם משכירים את הכיתות מתחיל בכיתות ז' ,קיים גם באנגלית.
כרגע לא מקודם באנגלית .הבעיה כרגע היא גיוס הילדים בעצם.
אמירה :בהבאה של "מרכז למידה" כזה יש גם אמירה של ההורים מול ביה"ס .האם לא סומכים
על ביה"ס? האם המורה שמגיע הוא טוב יותר מהמורה בביה"ס? ישנם מקרים בהם תלמידים
שמקבלים שיעורים פרטיים בבית לא עובדים בכיתה בגלל שהם עובדים בבית -זה מסר בעייתי.
מירה :הנושא הזה חשוב שיעבור גם לחברה המארגנת ,שאגב דורשת שיתוף פעולה של המורות
באופן קבוע .חשוב שלא יהיה מתווך כתחליף למה שמתרחש בכיתה אלא כחלק ממערכת ביה"ס.
רצוי לברר כיצד משווק בראשל"צ על מנת לשמור על המסר של שיתוף הפעולה ואחידות עם
ביה"ס.

-

אמירה :בשנה הבאה ככל הנראה שוב תיכנסנה  3כיתות א'  .לצורך זה צריך להגדיל
מבנה .כבר יש הליכים מול משרד החינוך לתוספת בבינוי קבע .בינתיים יש צורך במבנה
ארעי >---זה כרגע בבדיקה.
וועדה מלווה של ביה"ס ,סיגלית היתה נציגת ההורים (מפקחת,מפקחת הניהול העצמי,
יועץ כלכלי ,עליזה ,ראש המועצה ,נציגת ההורים) .ועדת אמצע -הפעם הוצגו התוצרים
לעומת התוכניות של המפגש הוקדם -פדגוגי חשבונאי וכד' .התפתח שיח מאתגר -אקלים,
לימודי ,תקציבי .התחושה היא שיש רצון גדול של הצוות המלווה לעשות הכל כדי לקדם

-

את ביה"ס .הם התרשמו מאוד מתהליכים שקורים פה שהם לא משרד החינוך (שישי
אקדמי ,מרחיבים אופקים ,קבוצת הורים).
התחושה בסוף היא שנעשית עבודה ,שחלקה לא שגרתית ומפה צריך להמשיך הלאה עם
טיפול של בעיות נקודתיות בשכבות מסוימות.
כמובן ששיח כזה הוא מאוד מקדם ומלמד.
לאה :הגדרת תפקיד הגזבר נעשה השנה במפגש לאה-אמירה-דיקלה מנהלת חשבונות.
הוחלט על ישיבה שלהן פעמיים בשנה באמצע ובסוף השנה .לאחרונה נעשתה ישיבה של
אמצע.
עד עכשיו יש  81%גבייה מההורים (תשלומי הורים) ,בשלב הזה החל מאמצע השנה יש
לחץ של ביה"ס על המשפחות שלא שלמו .כרגע המצב תקין  >----אין בעיה עם תשלומי
תל"ן (ההוצאה הכי גדולה בעצם) .ללא תשלום –יהיה קיצוץ של פעילויות! אבל אצלנו זה
לא צפוי ,אצלנו התכנון נעשה לפי  90%גביה וצפוי להגיע לזה.
גבייה של  ₪ 1.5לילד עבור הועד המרכזי .נשאלת השאלה על מה מתוכנן שילך הכסף >---
תיעשה רשימה של לאה +סיגלית ויעבירו לנו .במקביל תיפתח תיבת פיי-בוקס לצורך זה.
עינב :נושא השחייה .פרויקט שחיה ממשרד החינוך לא מתוקצב זאת ,עם זאת המשרד
נותן תמיכה .הכוונה היא להתחיל מכיתה ה' (זה בחוזר מנכ"ל)
לפי ההמלצה .מחולקים לקבוצות -החל מלימוד שחיה ועד שיפור סגנון  4 >---רמות.
אחריות היא של ביה"ס בשיתוף עם ההורים .לפרויקט דרישות בסיסיות :מפעיל בריכה,
מציל ,מדריך שחיה לפי קבוצות  +מגיש עזרה ראשונה (זה יכול להיות המפעיל) .הנושא
באחריות רכז חינוך גופני אזורי
הגבייה מההורים היא עד  ₪ 180-190עבור  10שיעורים.
נעשה במאי -יוני או בספטמבר -אוקטובר.
הפרויקט בנוי על כך שכולם! ישלמו  >----אחרת לא ניתן להפעיל! הוחלט על פיילוט ה'-ו'
השנה ,כלומר  4כיתות ( 98ילדים) .הכוונה כרגע היא להתחיל להפיץ בקרב ההורים
ולבחון כמה מעוניינים יש.
השלב הבא -מפגש עם ועד הכיתות ה'-ו' לשיח ראשון.
איריס -ועדת תקשורת:
נושא הטלפונים הטיפשים .הוקם כרגע צוות היגוי לנושא .מחקרים בשנים האחרונות
מדברים על ההשלכות החינוכיות /פסיכולוגיות של שימוש בסמרט-פון ע"י ילדים
צעירים .בארה"ב מחקר הראה התאבדויות בעקבות רשתות חברתיות .גם משרד
הבריאות מעביר המלצות להגבלת השימוש.
השאיפה היא לכוח הקהילה  >------רכישה מרוכזת של מכשיר פשוט על מנת לדחות
שימוש בסמרט-פון ב  2-3שנים.
הטלפון שאליו מכוונים :טלפון שבו ניתן בצע שיחות ,הודעות ,ללא אינטרנט.
תכנית מלאה -במצגת שהציגה איריס.
יש אפשרות להביא את היוזמת של התכנית לכאן לשיחה הסבר כולל תקציב.

רשמה בת-חן יחזקאל.

