סיכום פגישה ראשונה של ועד הורי "עמקים-תבור"
עם הנהלת בית הספר ב – 71.2.79

נוכחים:
הנהלת בית הספר :דודו גורן ,שאול אדר ,אורית סוקר ,הילה הררי.
ועד הורים :זהבה בן עזר ,דפנה סימנה ,חני חכם ,שרית דוברין ,רוית דורי ,איתן זמיר ,עופר
מלץ ,חנוך בנד ,זהבה אפרתי ,יחיאל סבג ,משה גזית ,גלית חדד ,איריס פירני ,שלמה אפריאט
(רשם).
תודה רבה לכל מי שטרח והגיע לפגישה הראשונה וכן לכל מי שהודיע על היעדרותו .לצערי הרב
עקב נוכחות מועטה יחסית ,נדחו שני נושאים מרכזיים לפגישה הבאה ומתוך תקווה שהנוכחות
תהייה רבה יותר .ועד ההורים רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר לצורך
הצלחת כל אחת ואחד מהתלמידים בבית הספר.
 .7בחירת יו"ר ועד – נדחה לפגישה הבאה .אנא הגישו מועמדותכם .
 .9הצגת יעדי בית הספר
דודו גורן מנהל בית הספר :
א .היערכות לקראת הרפורמה שתחל בשנת הלימודים הבאה" :אופק חדש" ו "עוז לתמורה ".
במסגרת הרפורמה התלמידים יקבלו יותר שעות לימוד בקבוצות קטנות ואפילו שיעורים
אישיים והמורים יתוגמלו על פי הישגים יוצאי דופן ומצוינות.
יידרשו משאבים רבים למימוש הרפורמות דבר שיבוא לידי ביטוי בשעות לימוד וזמינות מורים
לשם כך יוקמו צוותי עבודה אשר יורכבו ממורים ויש אפשרות להשתתפות הורים – דודו נא
עדכן הועד במועדי הקמת הצוותים השונים .
ב .שיפור איכות ההוראה על ידי כך שהתלמיד יחווה ,ייהנה ויגיע להישגים .הדרך לביצוע היא
צפייה במהלך שיעור על ידי דודו ומתן משוב למורים וכן פעילות עם רכזי מקצוע לשעורים.
בתוכנית השתתפות פעילה בשעורים בהיקף של לפחות  05%מהמורים .
דודו אמור היה להתייחס לתקציב בית הספר וכן לתת מענה לשאלות בנושא התשלומים – הנושא
נדחה לפגישה הבאה .אבקש שבפגישה הבאה יוצג התקציב וחלוקתו וכן ששני בעלי התפקידים
(עמית לביא וצפריר מינצר) האחראים גם על התוכנית הלימודית וגם על תקציב כלשהו יציגו
תוכניותיהם .

 .3מנהלי בית הספר מציגים יעדיהם .
אורית סוקר מנהלת פדגוגית :
א .העלאת איכות ההוראה באמצעות צפייה בשעורים ,יציאת מורים להשתלמויות ,תקשוב
הכיתות (מחשב ,אינטרנט מהיר ,מקרן).
ב .העלאת מספרי הזכאים לבגרות על ידי איתור תלמידים בסיכון וסיוע ממוקד ,סיוע
לתלמידים שנכשלו והגשה חוזרת במועדי חורף .
ג .מתן מענה הולם גם לתלמידים מצטיינים והישגיים.
הילה הררי מנהלת חטיבה עליונה :
א .חיזוק מחנכים בשכבה העליונה על ידי בניית פורום מחנכים ומיקוד בבניה וניהול כתה,
פגישות אישיות וייעוץ .
ב .היערכות לפתיחת כתה מדעית בשנת הלימודים הבאה כמסלול מצוינות ,מיון התלמידים
יחל באפריל.
שאול אדר מנהל חטיבת הביניים :
א .חיזוק המחנכים והשכבה ,מיקוד בפעילות רכזי השכבה ובקשר עם התלמידים וההורים .
ב .קליטת ילדי שכבת ז' ,הכוונה ,ליווי ,בחירת מקצוע מתאים והכנה לחטיבה העליונה .

 .4נושאים שהועלו על ידי נציגי הועד:


משה גזית ויחיאל סבג :מועדי הסעות לבית הספר מרמת ישי הוקדמו ואינם נוחים .
דודו :מועצה אזורית רמת ישי אחראית על ההסעות והיא ביצעה השינויים ,איש הקשר
בבית הספר בנוגע להסעות היא חנה'לה מזכירת בית הספר ,הנושא ייבדק מול רמת ישי.



בסוף יום הלימודים התלמידים נאלצים לעבור בשטח אתר בנייה .
דודו  :אזור הבנייה מבודד ומגודר ,הנושא תוקשר דרך אתר בית הספר וכן דודו מציין
שהוא נוכח שם מידי יום ,אך אם יש ילד שרוצה להיכנס לאתר הבנייה הוא יכול לעקוף
את הגדר .



יחיאל סבג :תשלומי הורים .ההתארגנות השנה לא הייתה מסודרת ולא הוגנת כלפי
ההורים .נקבעו עובדות ולא בוצעו דיונים לקבלת החלטות בהתאם .אני מסכים עם דבריו
של יחיאל :לדעתי הנושא טופל ברגע האחרון וחשוב לסגור את נושא התשלומים מבעוד

מועד ,אולי אף לפני סיום שנת הלימודים .חשוב לציין שהייתה ישיבת ועד לפני קביעת
התשלומים ומי שנכח בישיבה הסכים .הוחלט שנדון על הנושא בפגישה הבאה.


תאריך טיול שנתי מתוכנן למועד בעייתי  :לא נלמדו לקחי עבר -דודו נא תשובות .



מדוע אין מזוזות בכל כתה? – יש כאלו שלא מבינים את החשיבות שבכך הרוב מבקש
שכן יוצבו – סוכם שעד סוף נובמבר יוצבו מזוזות .בשיחה שקיימתי עם תלמיד שסיים
לימודיו בבית הספר על עניין זה הוא ציין שיש תלמידים שפשוט הולכים ועוקרים את
המזוזות ללא כל סיבה .אני ממליץ שבית הספר ייתן את הדעת לדיון סביב הנושא ועד
כמה שזה יישמע הזוי אבל אולי במסגרת סדנת "שונה אבל כמוני" .



מועדי פגישות :פגישת ועד הורים תתקיים אחת ל  0שבועות בימי א' בשעה . 05:55



עופר מלץ :מדוע אין תגבורים בימי שישי? לפעמים מתקיימים אך כיוון שבי"ס כפוף
למועצה והיא לא עובדת בימי שישי.



זהבה אפרתי :ילדים מספרים על מעיין שהולכים לרחוץ בו בזמן הלימודים  :דודו לא מודע
לזה .אין התלמידים מורשים לצאת את תחום בית הספר .



איריס פירני :מערכת שעות מפוצלת ובעייתית :אורית סוקר מציינת את הקושי הרב
בשיבוצי שעות הלימוד.



חני חכם :מענישים בחומרה על איחור קטן לשיעור .דודו :תקנון ונוהל משמעת מחייב את
התלמידים .עד סוף אוקטובר יוצבו העתקי התקנון בכל הכיתות .



תור ארוך בהפסקת הצהריים :יש לפעול מול מזרע וחדר האוכל לשקול דרישה לפתיחת
עמדת אוכל נוספת.



שלמה אפריאט :שעות פנויות רבות עקב היעדרות מורים .אורית  :יש קושי בהצבת מורים
לעיתים עקב היעדרות מתוכננת ובעיקר עקב היעדרות לא מתוכננת .מורים מחליפים
מתקשים לשלוט ב  05תלמידים שלא מכירים אותם .אני רואה בחומרה קושי של מורה
להתמודד עם כל כתה ,גם אם הוא לא מלמד בה באופן קבוע .לדעתי זה נושא שצריך
לטפל בו .בנוסף ,כל מורה חייב להכין חומר כלשהו (עבודה ,מבחן ,קריאה ,חיבור ועוד)
עבור תלמידיו ובמידה ויעדר חומר זה יינתן לתלמידים לביצוע בזמן השעה הפנויה .

במסגרת הפגישה עלו נושאים שמהם ניתן ללמוד על צורך בהקמת ועדות לטיפול בנושאים
שונים כמו פורום תשלומי הורים ,פורום היערכות והטמעת הרפורמות החדשות ,פורום
ארוחות צהריים ,פורום תקשוב.
להלן הצעתי לנושאים לפגישה הבאה .הצעות נוספות יתקבלו בברכה .
בחירת יו"ר ועד הורים ( 0דקות) תשלומים ( 05דקות) תקציב בית הספר ( 50דקות) ,תוכניות
צפריר ובולק ( 55דקות כל אחד) ,הצגת אתר בית הספר ע"י אורית ( 0דקות) ,תוצאות המיצב
( 05דקות) ,כללי  05דקות .

