פרוטוקול הנהגת הורים ראשונה לשנת תשע"ט7.10.18 ,
נוכחים לפי ועדי כיתות:
שרית שטיינהרט ,סילבי גינסברג ,תמר בן עזר ,הדי רכטר
א :1
חמוטל גרוך ,אמיר בר סלע ,שירלי שקד
א :2
נטע חנניה ,ענת הרצברג ,שיר בלושטיין
ב :1
נטע קומיסרוב ,קרן ארביב ,קרן שמיר
ב :2
יעל אורון ,יעל הקש רון ,יעל צוקר (גיא רז זילביגר לא נכח)
ג:1
מנחם קפילושניק ,ג'ין קוניג ,יהודית צביון
ג:2
ליטל פיק ,לימור גבאי ,מיכל רוזנבך
ד:1
שרי כפיר ,עידן שולמן ,אביגיל נפתלי
ד:2
שרון מני ,נעה תמיר( ,אלעד חפץ לא נכח)
ה :1
רביד אושפיזין ,ליאת ברגר (סילבי גינסברג מייצגת את רשפון)
ה :2
דנה שחם ,מיטל בלוך (ענת ציוני ודנה מיצ'וניק לא נכחו)
ו :1
קרין טיסונה (הדס הרץ לא נכחה)
ו :2
אליק דרוקס ,מרב לרנר ,יעל חי (עדי קוליק וענגי אונגר לא נכחו)
ו :3
מיכל גוטליב פרידור ,שירי אביב ,דניאל דוידוביץ'
דברי המנהלת והצוות החינוכי:
השנה בחרנו להתמקד במספר נושאים:
 .1הערכה – ילדי ביה"ס לא יקבלו השנה תעודות הערכה (פרט לשכבת ו').
במהלך השנה הילדים יהיו חשופים לתהליך הלימודי אותו הם עוברים ,למגמת
הביצועים ולא יקבלו רק הערכה נקודתית/ציון.
אנו הופכים אבן אבן ומנסים להתקדם ,להתייעל ולשפר את דרכי הלמידה והבקרה.
זהו תהליך אותו ניתן לעשות בעוד הילדים צעירים ופתוחים לשינויים.
במקום תעודה ,יצברו הילדים פורטפוליו המציג את התהליך שעברו במהלך השנה,
כולל המבחנים ותיקונם ,כולל העבודות והמשובים ,איחורים ,הפרעות וכו'.
(הורים לתלמידים משכבות ה'-ו' המעוניינים בדוח ציונים מסכם יפנו למחנך/ת הכיתה
– בביה"ס תוכנת  ,Smart Schoolבה מוזנים נתוני הערכה וציונים).
החל מנובמבר יחל התהליך ,שיבנה במהלך שנה"ל הנוכחית ,אחת לתקופה ישבו
המורים עם התלמידים למשוב ובדצמבר יתקיימו מפגשים עם ההורים ,בהם יעברו
המורה-ילד-הורה על הפורטפוליו ומשם יגזרו יעדים קדימה .יחזקו את תחושת
המסוגלות של הילד.
באשר לשיעורי בית ,אין הנחייה גורפת באשר לנושא .המורים יפעילו את שיקול
הדעת; האם שיעורי הבית נחוצים/מתאימים לתהליך הלמידה ולתלמידים.
 .2מגרש סינטטי – המגרש צפוי לעבור שיפוץ בו יוחלפו משטחי הדשא .עד אז יוחלפו
חלקים אשר לא מאפשרים משחק.
 .3תכנית הכוכבים – בהמשך להארות שעלו בישיבת ההנהגה אשתקד ,שודרגה
התכנית והיא מבוססת ערכים בית ספריים :שיתוף פעולה ,אחריות ועצמאות,
הקשבה ,כבוד ,סבלנות וסובלנות ,נתינה ומעורבות ,חמלה ,סליחה .את הערכים

בחר צוות בית הספר.כל כיתה משכבות ד'-ו' קבלה על עצמה להגדיר ממדי הערכה
לאחד מהערכים ,.מדי חודש יוערכו תלמידים על פי ערך מתחלף.
 .4תחזוקה – לכל שכבה יש גזרה בית ספרית ותפקידה לשמור על הטיפוח והאחזקה
שלה .באזור כיתות א'-ב' נבנו  2חדרי שירותים חדשים.
" .5אני רואה בעיני הקטנה" – תכנית לפיתוח חמלה ואמפתיה אצל הילדים ,תוך רצון
לערב ולשלב אותם בחברה ,בדקנו עם הילדים מה מפריע להם .המטרה ,להתמקד
באוכלוסיות חלשות ובבעיות שונות ולהעלות רעיונות לשיפור.
 .6תכנית מורים מובילים –  3מורות עוברות הכשרה יוקרתית של משרד החינוך
שתפעל בין כתלי ביה"ס ובמשך שנתיים מובילות קהילת לומדים מקרב המורים.
גלי גל מפעילה ,זו שנה שנייה ,פרויקט בו ילדים מלמדים את ותיקי הישוב כיצד
להתמחות בטלפונים סלולריים ומחשבים .אשתקד פעל בכפר שמריהו והשנה יתרחב
גם לרשפון .אלעד חפץ ,הורה בביה"ס ,מלמד בהתנדבות חינוך טכנולוגי ופיננסי
בשכבות ה'-ו'.
 .7קארין טיסונה העלתה את נושא הציונים הנמוכים במייצבים וביקשה לדעת האם
ביה"ס פועל להעלאת הציונים במתמטיקה ושפה.
התשובה :ביה"ס חושב לאורך כל השנה כיצד לשפר את הפדגוגיה .אחד הפרמטרים
המשפיעים על ההצלחה הוא המוטיבציה ואין ספק שהפוטנציאל קיים .ביה"ס משתף
את הילדים בתהליך תוך מתן אחריות לכל ילד על הלמידה שלו.
 3הדברים העומדים לנגד עיני המערכת הם הישגים במתמטיקה ,בשפה ורמת
הקשר בין מורים לתלמידים .ככל שהקשר של התלמיד עם המורה עמוק
יותרהתלמיד רוצה להצליח בעבור המורה וכך ההישגים עולים .בשנה שעברה
התקיים מיצ"ב חיצוני בביה"ס ,תוצאות ההישגים מיועדות להגיע לביה"ס במהלך
.2018
דברי יו"ר הנהגת הורים ,גלי בדש:
המפגש הערב נפתח כאשר מיכל חילקה לב לכל כיתה וביקשה לקשטו עם מילה משמעותית
ובעלת ערך בעיני ועד הכיתה.
אני רואה את המילים "אחווה"" ,שותפות"" ,חברות" ועוד מילים יפות אחרות ואני שואלת את
עצמי האם אלו סיסמאות או שאנחנו באמת מתכוונים למסרים האלו?
השיחות של הימים האחרונים לא העידו על חברות ולא על קהילתיות ,אחווה ושותפות.
דיברתם איתי בטלפון ושמעתי את ילדכם ברקע ,ברכב .הם שומעים כל מילה שלנו .אנחנו
מבקשים מהם להתנהג ולהתנהל באותן מילים שאנחנו בוחרים להתעלם מהם? לדרוס אחד
את השני? להשפיל?
נשלחה פנייה למתנדבים להתמודד לתפקיד יו"ר הנהגת הורים.
רק שתי נשים חזקות ואיכותיות בחרו להתמודד ואתם הפכתם את הביחד למלחמה מכוערת
בין שני מחנות .בין שני ישובים.
חברים ,אנחנו קהילה אחת!!! אם תרצו ואם לא .הילדים שלנו חברים ומשחקים יחד .אנחנו
מחנכים אותם לגיבוש וקבלת האחר ולא משנה איפה הוא גר וכמה כסף יש להורים שלו.
תתעוררו!!!!
הצגת המועמדות את עצמן:
 .1אביגיל נפתלי – בת  ,39אם ל ,2-מתגוררת בכפר שמריהו ,בעלת תואר ראשון
בתקשורת ומנהל עסקים ,המכללה למנהל .התעמקה בלימודי מכון אדלר ומאמינה
בשיטה ,מאמינה ב"לסמוך" על הילדים שלה ועל אנשים .באה ממקום של מעורבות
ולא התערבות .מודעת כי עליה לשמש כ"שופר" לקולות אחרים וגישות שונות .מעידה

על עצמה אדם פתוח ,בעלת יכולת להקשיב .טובת הילדים של כולנו לנגד עיניה.
מאחלת שנה טובה ומלאה בעשייה.
 .2יעל גוטרייך אורון – בת  ,39אם ל 3-ילדים ,מתגוררת ברשפון ,מעצבת פנים
במקצועה .עו"ד בהשכלתה ובעלת תואר ראשון למנהל עסקים ושני בתולדות
האמנות .חברה בהנהגת ההורים  3שנים ,מאמינה בשתוף פעולה עם ההורים
ומאמינה בשיתוף וסיוע למערכת .אדם של עבודת צוות ובעלת יכולת הקשבה
ותקשורת פתוחה ,יודעת לנהל ולייעל תהליכים .יודעת לקמב"ץ אירוע ,לא סוליסטית
וזקוקה לעבודת צוות כדי להצליח .שואפת לשיתופיות לטובת הילדים של כולנו.
 .3גזבר הנהגת הורים – לאור העובדה כי אין מתמודדים לתפקיד ,ימשיך גיא רז-
זילביגר את תפקידו כגזבר נהדר.
 .4נציגי ההנהגה ההורית – כל ועד יבחר את נציג ההנהגה שלו:
שירלי שקד
א :2
סילבי גינסברג
א :1
קרן שמיר
ב :2
שיר בלושטיין
ב :1
יהודית צביון
ג:2
יעל צוקר
ג:1
שרי כפיר
ד:2
לימור גבאי /מיכל רוזנבך
ד:1
ליאת ברגר
ה :2
נעה תמיר
ה :1
מרב לרנר
ו :3
הדס הרץ
ו :2
מיטל בלוך
ו :1
 .5מתנדבים לוועדות השונות:
מרכזת נשק וסע :ליאת ברגר (באחריות הוועדים לדאוג כי ההורים יגיעו לתורנות)
ועדת ביקורת :אמיר בר סלע ,רביד אושפיזין ,קרן ארביב ,שלי מודעי
ועדת תל"ן :מיטל בלוך ,נעה תמיר ,לימור גבאי ,שירלי שקד ,סילבי גינסברג ,יעל
הקש רון ,הדי רכטר ,נטע חנניה ,ליטל פיק ,מנחם קפלושניק
ועדת קהילה :מרב לרנר ,יעל אורון ,יעל הקש רון ,מיכל רוזנבך ,נטע חנניה ,אביגיל
נפתלי ,גלי בדש ,דנה שחם ,נטע קומסירוב ,לימור גבאי ,סילבי גינסברג
צוות יום המורה :מרב לרנר ,אביגיל נפתלי ,מיכל רוזנבך ,יעל אורון ,קרו שמיר,
יהודית צביון ,ג'ין קוניג
צוות פורים :תמר בן עזר ,ענת הרצברג ,מרב לרנר ,ג'ין קוניג ,שיר בלושטיין ,סילבי
גינסברג ,עידן שולמן
צוות ל"ג בעומר :אביגיל נפתלי ,הדי רכטר ,גלי בדש ,ליאת ברגר ,שירלי שקד ,שיר
בלושטיין
צוות שבועות :אליק דרוקס ,תמר בן עזר ,עידן שולמן ,יעל אורון ,שיר בלושטיין,
אביגיל נפתלי ,מרב לרנר ,קרין טיסונה ,שירלי שקד ,דנה שחם
 .6בחירת היו"ר – בתום ספירת הקולות נבחרה יעל אורון לתפקיד יו"ר הנהגת הורים.
אביגיל נפתלי מונתה לסגנית יו"ר הנהגה.
תודה גדולה על שבחרתן להגיש את מועמדותכן .הצגתן את עצמכן בצורה מרגשת
וניכר כי אתן מתייחסות לתפקיד ברצינות רבה .בהצלחה !!!!!
 .7שאפל כיתות א' – לדברי מנהלת ביה"ס ,כרגע לא מתוכנן.

 .8העדרות מחנכים בזמנים מאתגרים – ביום שחזרו מחופשת ראש השנה וכן מחופשת
סוכות ,מחנכים שזה היה יומם החופשי חסרו .לטענת אחת האמהות לא היה מי
שיקבל את הילדים .לדברי מנהלת ביה"ס ,יש תמיד מורים אחרים שפנויים והילדים
מתמודדים עם היעדרות מורה ,כפי שהם מתמודדים עם היעדרות הורה .התקבלה
המלצת הנציגים – לחדד להורים ולילדים מי יהיה המורה המחליף וכך להוריד את
רמת החרדה.
 .9כיצד ניתן מענה למצוינות ומחוננות? התחושה היא שיש משאב מוגבל שמופנה
למתקשים ולא נותן ביטוי למצוינות .מדוע לא ניתן להכניס את הנושא לתכנית
החדשה? – לדברי מנהלת ביה"ס עדיין לא נותנים בביה"ס מענה מספק ,אך אנו
שואפים להגיע גם לנושא הזה .אני תומכת מאוד בתוכנית המחוננים וניהלתי בעברי
תכניות שכאלו
 .10בקשה לתגבור באומנות ובמוסיקה – לדברי מנהלת ביה"ס ,אנו עושים כל שביכולתנו
בתקציב המוגבל – אמנות עם גלי גל ,עד לפני שנתיים לא היה כלל מוסיקה והיום יש
בביה"ס מקהלה ,הרכב רוק ותיאטרון כתל"ן.
 .11בקשה להגשת אישורים במייל – לדברי מנהלת ביה"ס ,משרד החינוך מחייב אישור
על גבי נייר לכל יציאה וטיול בנפרד .מאז התקבל עדכון ממשרד החינוך המאשר
אישורי יציאה במייל .יש לקבל אישור כזה לכל יציאה בנפרד.
 .12זמני הפסקות קצרים ושיעורים ארוכים – לדברי מנהלת ביה"ס ,ההפסקות נקבעו
בחשיבה משותפת וכך נהוג בבתי ספר רבים 45 .דקות שיעור משאיר רק  20דקות
של ריכוז ולימוד .שיעורים של  90דקות מאפשרים תהליך .המורים הונחו לאפשר
לתלמידים התאוורות במהלך  90הדקות.
 .13בקשה לגגון לאופניים – לדברי מנהלת ביה"ס ,נכון להיום לביה"ס אין תקציב לבניית
גגון חדש והגגון הישן אינו עומד בתקן .מי שמעוניין "להרים" את הפרויקט ,ביה"ס
ישמח מאוד.
 .14כספי ועד (גלי בדש) – עד היום נגבו בכיתה א'  ₪ 250באופן חד פעמי והיתרה
ליוותה את השכבה עד כיתה ו' ,בה מתחילים לחשוב כיצד מגייסים כספים לשנה
משמעותית ,מסיבת סיום ,ספרי מחזור ועוד.
לאור הדברים אני מציעה לגבות בכיתה א  ₪ 300וכן  ₪ 150בעבור כל שנה .תקציב
שכזה מאפשר נקודת פתיחה מכובדת ואיתנה בכיתה ו' והרי כולנו נגיע לשם בזמן זה
או אחר ונחווה את חוסר האונים.המלצה – הנושא יעלה לדיון בין חברי הועדים
בכיתות ובישיבת ההנהגה הבאה תערך הצבעה מסודרת.
תודה לכולם על שיתוף פעולה אמיתי במשך חמש השנים בהן כיהנתי כיו"ר הנהגת הורים.
מודה לכל אחת ואחד מכם 😊
מאחלת המון הצלחה ליו"רית הנכנסת ולסגניתה ומכם ההורים אני מבקשת לזכור ,כי כולנו
באותה סירה ,באותה קהילה וכולנו מבקשים לגדל ילדים מגובשים ,מאוחדים וערכיים.
שנה נפלאה ,בטוחה ומהנה,
גלי בדש

