סיכום דיון
נושא הדיון :סיכום מפגש הנהגת הורים מוסדית
תאריך05/03/2017 :
נכחו  :עופר המנהל ,תדמור שרון ,אפרת יונתן ,חפץ מיכל ,בן משה סער ,סרדס שולי ,תדמור גיא ,לוי
לוסטיגר זהבית ,רכטמן הילה ,מאן סיגל ,פאר אריה ,נעים לימור ,זיתן תמי ,ספיר אירית ,אורן דניאלה,
שרק שרגא ,פישל דפנה ,יעקב ברק ,ליעד חורב ,ויקשה אורית ,קליינפלד רוני ,גבאי מיכל ,דני לוי,
דני מאן
רשמה :אפרת יונתן
נושאים שהועלו בדיון:
מס"ד
1

תיאור הנושא
ימי הורים

2

טיול שכבת י"ב

3

מתכונות ובגרויות

4

היערכות לשנה
הבאה – כיתת
"עמוס"

5

מספר אירועים
מתוכננים

אחריות
בתאריכים ה 19-20/03/2017 :יתקיימו
ימי הורים בתיכון.
עופר עדכן ,כי היה טיול מוצלח לשכבת י"ב
ולא היו כל אירועים חריגים.
לאחר חופשת הפסח יתחיל מרתון
המתכונות והבגרויות .צוות ההוראה עושה
ככל שביכולתו להעניק לתמידים את כל
הסיוע והעזרה במטרה להביא להצלחתם
ולהעלות משמעותית את אחוז הזכאות
לבגרות.
עופר עדכן ,כי ישנה היענות יפה של
תלמידי כיתות ט' המבקשים להתקבל
לכיתת "עמוס" – כיתת ערכים ,מצוינות
וספורט.
מתוך  50תלמידים שהגישו מועמדות
יבחרו  30תלמידים לשנה הבאה.
הסיבה להקמת הכיתה היא שכל
התלמידים המצטיינים בספורט יהיו
מרוכזים בכיתה אחת ולא מפוזרים בכל
כיתות השכבה.
כיתה הומוגנית בהרכב שלה.
הכיתה פתוחה לכל סוגי הספורט.
 .1פורימון כלל בית ספרי יערך ב:
.08/03/2017
 .2ערב פתוח לקראת השנה הבאה
ייערך ב.16/03/2017 :

הערות

6

מצב השירותים
בקומה הראשונה

7

לימודי האזרחות

8

המסע לפולין

9

ליווי טיולים שנתיים

10

תשלומי הורים

 .3ישנם תלמידים שיסעו לתיכון
בכפר קאסם שנמצאים איתם
בשת"פ בפרויקט באומנות ב:
.27/03/2017
 .4ערב מגמת מחול ב:
.27/03/2017
השירותים הנמצאים בקומה הראשונה
בצד ימין מהכניסה הינם במצב בכי רע ויש
צורך דחוף לשפצם.
בישיבה שנערכה בקיץ עם ראש העיר
עלתה הבקשה לשפץ גם את השירותים
באגף המערבי ,בסיכום נכתב
" יש לבחון. ".....
עופר עדכן ,כי ביה"ס הכין לתלמידים
חוברת מיקוד באזרחות ברמה של הגשה
לבגרות.
החוברת באה להנגיש את החומר
הלימודי.
דני עדכן ,כי חשוב לביה"ס כי כמה שיותר
תלמידים יצטרפו למסע לפולין.
קיימת אפשרות לעזור לתלמיד שהוריו
מתקשים במימון הנסיעה.
בימים הקרובים יבחר הספק" :גשר" או
"אילה".
בתאריך ה 26/10/2017 :יטוסו תלמידי
י"ב למסע לפולין.
הסכום שיגבה יקבע סופית במכרז ,צפוי
להיות נמוך יותר משנה קודמת.
החברה שתיבחר להוביל את המסע
הסכימה להעניק  5מלגות לתלמידים,
צירוף המנהל ללא עלות כספית ועוד.
עופר הנחה ,כי אין צורך שהוריי תלמידים
ילוו טיול שנתי ,למעט מסע ישראלי.
צוות ההוראה של בית הספר ערוך ללוות
את הטיול ללא צורך בצירוף הורים.
דני עדכן ,כי בשכבת י' הגבייה בגין אגרת
החינוך עומדת על  ,88%שכבת י"א 93%
ובשכבת י"ב .80%
עדיין נעשים מאמצי גבייה.
בטיולים השנתיים השתתפו גם תלמידים
שלא שילמו עבור הטיול ,עופר מטפל
בנושא הגבייה מהורים אלו באופן אישי.

ההורים
הדגישו ,כי
חייבים כמה
שיותר מהר
לשפץ את
השירותים
לטובת
התלמידים.

11

עזרה בלימודי
המתמטיקה

12

קניית ספרים מעבר
להשאלת ספרים

13

קופת השאלת
ספרים
יום המשפחה

15

בעיה בשיעורי
הלשון בכיתה י"א 8

16

מבחנים במועד ב'

14

דני לוי עדכן ,כי יש קבוצה אחת שמנצלת
את האפשרות לקבל שיעור עזר במחיר
מוזל מאוד ,בשיעורי העזר במתמטיקה
שהעירייה מתגברת בעקבות ביטול
השירותים של חברת "אריכמדס" (שלה
היו  3קבוצות) ,וזו כמות נמוכה מאד של
תלמידים.
נעשה ניסיון לארגן קבוצה נוספת13 ,
תלמידים הראו התעניינות אך רק 4
תלמידים נרשמו ,לכן לא נפתחה קבוצה
נוספת (מינימום  7-8תלמידים)
לטענת דני ,המורים לא פרסמו את העזרה
הזאת בקרב הכיתות.
לטענת עופר המורים כן עדכנו בכיתות.
ההורים ציינו ,כי מדובר באינטרס של כולם
שהתלמידים המתקשים יגיעו לשיעורים
שאמורים לעזור להם ולחסוך מההורים
תשלום עבור שיעורים פרטיים במתמטיקה
אשר עולים המון כסף.
לימור עדכנה ,כי בקשו מהתלמידים
בכיתה של הבת שלה (י"א) לרכוש 3
ספרים בנושאים :מתמטיקה ,היסטוריה
ולשון שסכומם גבוה מאד.
עופר בדק מול המורים ולטענתם מדובר
בספרי רשות אשר לא מחויבים לרכוש
אותם ולא לומדים איתם בכיתה.
דני עדכן ,כי יש כיום  ₪ 80,000בקופת
השאלת הספרים של כל ביה"ס.
עופר הודה לכל מי שטרח לארגן ולהפיק
את ארוחת הבוקר שהוכנה עבור צוות
ההוראה של בית הספר.
אירית התלוננה ,כי קיימת בעיה בלימודי
שיעורי הלשון בכיתה והציונים מאד
נמוכים.
עופר עדכן ,כי הממוצע הכיתתי הינו 78
והמורה הינה מאד קפדנית ומקצועית והוא
רגוע מאד שהתלמידים יצליחו בבגרות
בלשון.
עופר קבע מדיניות חדשה לגבי מועדי ב'
ולמורים קשה להתרגל לכך וחלקם נותנים
להחלטה פרשנות חדשה.
עופר עדכן ,כי המורים יתמודדו ויצטרכו
להתרגל למדיניות החדשה.

