
  (2016 – 2015) קריית חינוך דרור לשנה"ל תשע"ו מוסדים ועד הוריראשון של ו תקציר מדיוןהנדון: 

 וורד גרסת 2015 באוקטובר 19 –שהתקיים בתאריך ה 

  :נוכחים

 - ציפורי אלון ,גאולים - שטרוייק ניצה, גאולים - לוי רינת ,פרדסיה - מיטלברג דמיאן, פרדסיה - בורט יריב –הורים מקרב ה

 גרוסמן אפרת, נורדיה - בנסיה יוסי, הדר גנות - ברדה ברק, ורד עין - אוליניק מרב, חרות - יפה גלית, חרות - לשץ רוית ,חרות

 נועית, משה צור - דהן עפר ,תנובות - הנגבי מיקי, גאולים - מדר דרור, הדר גנות -  חן טלי, פרדסיה - דובר עמית, הדר גנות -

 .משה צור - זקר גיא, משמרת - רותם ערן, משה צור - ברדוגו אורלי, משה צור - בלטרן

סגן מנהלת הקריה,  –סגן  מנהלת הקריה, יוסי לבנון  –מנהלת הקריה, אביגדור טפר  –אריאלה בן ארי  – הנהלת ביה"סמקרב 

 מנהלת חטיבה עליונה. –מנהלת חט' הביניים, קרן אדרי   -מירי גולן 

 

 . ערן רותם ממשמרת -הועד מהשנה שעברה את הדיון התבקש לנהל חבר  .1

בכמה מילות הסבר על פעילות הועד. יחד עם חברי ועד נוספים, קורא להורים שהצטרפו לפעילות,  לאחר סבב הכרות פתח

, להשתלב, ליזום ולסייע בעיצוב מקומו של ועד ההורים המרכזי, כנציגות זו פעם ראשונה בקריית החינוך דרור, להתמיד

 .רם משמעותי ומעורב בפעילות ביה"ס, בקידום תהליכים חדשים ושיפור קיימיםוגהורים, כ

 

 :סקירה של הנהלת ביה"ס .2

 מנהלת חטיבת הביניים. –מירי גולן  2.1

  .השנה התחילה באופן רגוע, יחסית 

  בונים מערכת של ימי תרבות מרוכזים, פעם בחודש, כדי לפגוע כמה שפחות ברציפות הלימודים  -חינוך ערכי

 במסגרות הכיתה.

 כרון לזכרו של יצחק רבין בו יתקיימו דיונים ושיח בסיוע קטעי מקור.יבשבוע הבא יתקיים יום הז

  פרוייקט הטמעת השימוש בטאבלטים ממשיך במסגרת שכבת כיתות ח' כאשר כיתות ז' החדשות לא  –טאבלטים

נה בדרור דרש משך זמן ארוך טרפו לפרוייקט. זאת היות ותהליך הקליטה וההטמעה של השכבה הראשוצה

 משציפינו והרגשנו שנדרש זמן נוסף להשלמת המערכת אצל מורים ותלמידים. 

הוגדר איש טכני המסייע בפתרון בעיות למורים ולתלמידים. הוגדרה משרה חלקית לאחת המורות המלווה את 

 המורים בהטמעת השימוש בטאבלטים בתהליך העבודה השוטף שלהם.

לב הזה, היא שבשנה הבאה יצטרפו לפרוייקט העולים לכיתה ח'. ואז תפעלנה שכבת כיתות ח' הנטיה שלנו, בש

 וכיתות ט' באמצעות טאבלטים.

בעוד כחודשיים, לכשנסיים לקיים סבב הערכה נוסף, נציג את הממצאים במסגרת ועד ההורים ונעלה את סוגיית 

 ת השנה הבאה.המשך החדרת הטאבלטים לשכבות נוספות בביה"ס לדיון, לקרא

  'אמור לצאת בשבוע הבא לנגב. במסע מוטמעת מעורבות גדולה של התלמידים בהדרכה  –מסע שכבת כיתות ט

 רכות המנהלתית.עובה

 אנו קשובים לחששות הורים באשר לאירועי הימים הללו והמצב הבטחוני.

  –מנהלת חטיבה עליונה  –קרן אדרי   2.2

 סדרי בחינות הבגרות ושיטת ההערכה(.  עוסקים ברפורמת למידה משמעותית )שינוי 

  בספטמבר מהמסע לפולין. המסע התנהל בחלקו ע"ח ימי חופש ובחלקו ע"ח ימי לימודים. 3 –תלמידי יב' חזרו ב 

 .תוצאות בחינות הבגרות הגיעו, נערכו מיפויים לתלמידים ושובצו שעות תגבור ועזרה על פי הצורך 

  מהלך מבורך, לפי תחושת מורים ותלמידים, המביא להגדלת שעות הנוכחות של מורים  –תוכנית עוז לתמורה

 בביה"ס ולפעילות רבה יותר עם תלמידים.

  פעילות תרבות וחינוך–  

o .משתדלים לרכז פעילויות לימים מרוכזים כדי למנוע שיבושים בלמידה הרגילה בכיתות 

o  ספר אחרים:ליצחק רבין יתקיימו מפגשים עם בתי  ןהזיכרוביום 

  שכבת כיתות יב' יארחו, זו פעם שניה, את תלמידי ישיבת "מקור חיים" מגוש עציון ותלמידות אולפנת

 "להבה" מקדומים.

  קלאנסווהשכבת כיתות יא' יארחו את תלמידי ביה"ס. 

o .השנה הוספנו שעות לימוד רבות בכיתות יא' ויב' מעבר להקצאות משרד החינוך 

כאשר יש מגמה של גידול בחלקם של התלמידים  91.4%ביה"ס עומדים על  אחוזי הזכאות לבגרות של

יחידות. כך שגם הרכב תעודת הבגרות תואם  5 –ו  4יחידות כמו גם אנגלית  5 –ו  4המסיימים מתמטיקה 

 יותר לדרישות האוניברסיטאות.

o  לעיר לובלין בפולין, לברלין בגרמניה. במסגרת חילופי נוער יצאה משלחת תלמידים משכבת יא' ויב –משלחות ' 

בימים אלו מתארחת משלחת תלמידים מהעיר ויטן בגרמניה )עיר תאומה למועצה האזורית לב השרון( וביום 

 שישי הקרוב תגיע משלחת תלמידים מהאי טנריף )ספרד( שיתארחו אצל תלמידים הלומדים במגמת ספרדית.
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 סגן מנהלת הקרייה –אביגדור   2.3

 הכספית בביה"ס פועלת בשני ערוצים:המערכת 

  90% –בשנה. פועלים מול המועצות האזוריות ומשרד החינוך. כ ₪ מיליון  45 –כ  –ערוץ התקציב השוטף 

 מהתקציב הזה מיועד לתשלום שכר לעובדי ביה"ס.

  הסעיף המרכזי הוא טיולים שנתיים.בשנה בה ₪ מיליון  2.5 -כ  -ערוץ תשלומי הורים / סל תרבות 

  –שגרת עבודת התכנון והפיקוח בערוץ הזה 

o  בסביבות חודש מאי מציגים הצעה לתוכנית סל תרבות לשנה הבאה לדיון והחלטה בוועדת הכספים של ועד

 ההורים המרכזי.

התקציב נבנה תוך הלימה להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך המגדיר את הסעיפים הנכללים והמגביל את 

 לגבות. בד"כ הסכומים נמוכים מהמותר.הסכומים אותם ניתן 

בתחילת כל שנה וועדת הכספים של ועד ההורים שותפה מלאה במכרז המתקיים מול חברות הטיולים ובחירת 

 החברות שיובילו את טיולי השכבות השונות.

 ת החינוךימנהלת קרי –אריאלה   2.4

ביה"ס גאה בהישגים הלימודיים אך גם חותר להקניית ערכים, תוך כדי שילוב גם במסגרת לימוד המקצועות הרגילים. 

 , יכולת הבעה עצמית ומעורבות כאזרחים משפיעים.תביקורתימאמינים בפיתוח חשיבה עצמאית 

ה לבניית חזון ומערכת בפגישה הבאה נרצה לזמן הורים, רבים ככל האפשר, כדי להציג ולדון בעבודה שנעשת

 בית ספרית.ההערכים 

 

פעילות  שמש יו"ר זמני לועד ההורים המרכזי כדי להניע את תחילתרותם יערן הוחלט כי  – בחירת יו"ר ועד הורים מרכזי .3

ת החינוך תהליך בירור באשר לאחריות וסמכות ועד ההורים ויחסי הגומלין עם הנהלת קרייועד ההורים. ועד ההורים יקיים 

 והמועצה האזורית ולאחריו ייבחר יו"ר קבוע לוועד ההורים המרכזי.

 

 :פעילות גרת ועדות וצוותיסבמ פעילות ועד ההורים .4

שבדיון הבא  ובוועדי ההורים בשנים האחרונות והציעהיו נהוגות ש וצוותי הפעילות את הועדות וחברי ועד נוספים סקרו ערן

 מעוניינים להצטרף. אליה פעילות אתחברי הוועד יבחרו 

 להציע צוותי פעולה נוספים(: מוזמנים רשימת הוועדות הידועות )הורים

עד ההורים להורים. אם בהפצת המידע על פעילות הועד ולקיים ולעודד תקשורת דו כיוונית בין ו – תקשורת הורים  4.1

 במסגרת פעילות ועד ההורים המרכזי. ולעשיהואם בהזמנת הורים לפעילות עצמה ולהצעת נושאים לדיון 

  - תוכן –סל תרבות   4.2

לצד ועדת כספי הורים / סל תרבות, העוסקת בענייני תקציב ובקרה, מוצע להקים צוות שילווה את הנהלת קריית 

 החינוך בנושאי תוכן הפעילויות. בגיבוש הצעות חדשות ובקרה על פעילות קיימת )טיולים, הופעות, אירועים ומפגשים,

 מועצות תלמידים וכו'(. 

 זמנים וצירי תנועה, התנהגות תלמידים וכו'. –פעילות משותפת עם הנהלת קרית החינוך בנושאי הסעות  – הסעות  4.3

 פעילות משותפת לצמצום ומניעה במסגרת ביה"ס ובישובים. – ועישון , שכרותאלימות  4.4

 בחינה של השרות הניתן לתלמידים. – קפיטריה  4.5

 בחינה של התהליך הקיים ובירור באשר להמשך הפרוייקט. – וגיותטאבלטים וטכנול  4.6

קריית החינוך והמועצה, במיוחד באשר  –הורים  -בירור מערכת יחסי הגומלין בין תלמידים  –תקנון ועד הורים מרכזי   4.4

 למיקומם של ההורים במעגל הזה.

 בקרה על הפעילות הכספית הקשורה לכספי הורים / סל תרבות. – ועדת כספים  4.4

 מעורבות של נציגות ועד ההורים בנושאי תוכן וארגון של משלחות תלמידים יוצאות ומתארחות. – ליווי משלחות  4.9

 

ההורים מוזמנים להציע הקמת צוותי פעולה בתחומים נוספים ומוזמנים לבחור את תחום הפעילות אליו  –כאמור 

 פו בשנה זו.יצטר

 ראו בהמשך את המועדים שנקבעו לישיבות ועד ההורים המרכזי להמשך שהשנה.

 

 בהצלחה לכולנו

 

 רשם: ערן רותם.

 

 

 

 



 להלן תאריכי ישיבות ועד הורים מוסדי לשנת הלימודים תשע"ו :

 

 , בחדר ישיבות ערבה.20:00הישיבות תתקיימנה בימי שני, בשעה 

 יום שני – 19.10.2015 

 יום ראשון – 22.11.2015 

 יום שני – 24.12.2015 

 יום שני  – 14.1.2016 

 יום שני  – 22.2.2016 

 יום שני – 21.3.2016 

 יום שני – 16.5.2016 

 סיכום. יום ראשון,  - 19.6.2016  

  

 


