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 2016.3.27תאריך: 

 

 פרוטוקול -   2016.3.21  מ  מוסדי ישיבת וועד הורים 

 

 :משתתפים

ציפורי אלון, דרור מדר, יריב בורט, עופר דהן, נואית בלטרן, יוסי בנסיה, עטרה, גלית יופה, טלי סלטון  חברי הוועד: 

 ישועה, פליישר אמיר, מיקי סן בסט, 

 .     : אריאלה בן דוד, קרן , יוסי לבנון, אביגדור טפר, כינרת שמואליהנהלת ביה"ס

 

 :סדר היום

 שמואלי הגב' כינרת  -פעילות תחום החינוך המיוחד בדרור הצגת   :1נושא 

 .'דרור'קריית הנהלת סקירת   :2נושא 

 סקירת וועדה, התייחסויות והחלטות -טאבלטים   : 3נושא 
 

 פעילות תחום החינוך המיוחד בדרור:    הצגת 1נושא  .1

 

 הגב' כינרת שמואלי. -מובילת התחום בדרור 

 מידע שהועבר:

  תלמידים כל אחת 14המונה כ  כיתת חינוך מיוחד קטנה -בכל שכבה בדרור. 

 .יועצת לחינוך  -מופעל מודל ייחודי  כל מורי התחום מחוייבים בתעודת הוראה במסלול חינוך מיוחד

שנתית התורמת להכרה  6ראייה  -השכבות  כללופסיכולוגית ייעודיות התומכות את  'דרור'המיוחד ב

 דים, התפתחותם וצרכיהם המיוחדים. התלמיעמוקה של 

  בנוסף, כולל הצוות הטיפולי מורות לאומנות, תנועה ועפ"י הצורך, תמיכה נוספת מהרשויות לרבות

 בחט"ב קיימת סייעת נוספת לתלמידים אלו. בתחום הרווחה.

 ות שמיעה, ראייה, תחומי הרצף האוטיסטי, לקוי -גם כאלה בעלי לקויות מיוחדות  ,מקרב התלמידים

 . נפשיות, שיתוק

  התנהגות. -חלק מתלמידי התחום משולבים בכיתות הרגילות כאשר הדגש המרכזי לשילובם 

 . צוות המורים מסייע לתלמידים גם מעבר לתקופת לימודם, לרבות בעת ההכנות לצבא 

  לפולין.התלמידים משולבים ככל הניתן בכל פעילויות הבית ספריות לרבות יציאה למסעות, לטיולים ואף 

  דרך עמותת "אור ירוק".  -התלמידים משולבים בפרויקט המחויבות האישית 

   בשנה האחרונה  עיצוב ורובם זוכים להשלמת בגרות.  -מגמת הלימוד המרכזית של תלמידי התחום

 התלמידים תעודת בגרות !! 14מתוך  13קיבלו 

 אולם איננו מספק את כל  קצוב רגילגבוה מתתלמיד חינוך מיוחד וב משרד החינוך תקצוב התחום: תקצ

 הצרכים הנוספים. 

וועד ההורים מודה לכינרת על ההצגה הרהוטה, על עבודת הקודש אותה היא מובילה עם צוותה ועל 

 . הצוות הזו ההישגים המופלאים אליהם מגיעים התלמידים בזכות עבודת
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 'דרור'ת יקריהנהלת  סקירת    : 2נושא  .2

 

 וקרן  מדווחות על ההיערכות לקראת פורים.אריאלה :  פורים .א

  ,נערכים למתן מענה לאירוע פורים במתכונת המסוכמת עם מועצות התלמידים קרי: תחרות תחפושות

 מוזיקה והגברה בהובלת תלמידי ביה"ס, קישוטים, מכונות סוכר.

 .האירוע יחל לאחר חזרת תלמידי י' מהתנדבות 

  לאירוע הפורים בבית הספר.מתוכננת היערכות ביטחונית מערכתית 

  קרן מעדכנת כי לאחר הפצת מכתב אריאלה וערן, נודע אתמול להנהלת ביה"ס כי מתוכננת מסיבה

  בבית פרטי, מעבר לשעות הלימודים במקום אחר.  

  לאותה מסיבה שתתקיים מעבר לשעות הנהלת ביה"ס תומכת בהוצאת מנשר להורים המיידע באשר

 הלימודים.

 

 ועד ההורים.שינוסח ע"י ו, להורים  -עדכון באשר למסיבה :  הוצאת מנשר מוסדי ת ועד הורים החלט

 

 .שבוע מעשים טובים .ב

קרן מציינת לשבח את  מועצת תלמידים שכבה י' בהובלת יוסי שבת  אשר הובילו השנה את שבוע 

ב. בין היתר הכינו המעשים הטובים ועוד הגדילו לעשות ורתמו לפעילויות את תלמידי שכבות יא וי

התלמידים ארוחת בוקר לעובדי המנהלה, ניקו את ביה"ס, כתבו מכתבי תודה לכל המורים והכינו כיבוד 

 משלוחי מנות לנהגי האוטובוס. 60לחדר המורים . מחר מתוכנן לשלוח 

  סיכום הנושא:

מודים להנהלה ולצוות המורים בפרט ליוסי שבת על הפעילות המבורכת והתרבותית ועוד יותר גאים על 

 בנינו  ובנותינו על הפעילות אשר ממש איננה מובנת מאליה. ועד ההורים גאה בתלמידים וב  -תלמידנו 

 

 

 טאבלטיםוועדת דיווח  : 3נושא  .3

 

 דיווח:  דרור מדר בסיוע מיקי  והנהלת ביה"ס

  

 שכבת ח' הנוכחית ) ז' המקורית ( ממשיכה לפעול עם הטאבלטים וניכר שיפור רב.:  מצב נוכחי 

 מתברר כי במהלך כל השנה לא נגנב ולו מכשיר טאבלט אחד מתלמיד.

  מישורים' במס מתמקדים)בשכבת ז' המקורית (  כה עד שבוצע הפיילוט תפעולקשיי: 

 הנדרשת בכמות אדם כוח הציבה ולא היות במשימתה כשלה לפרויקט שנשכרה התמיכה חברת -

 .Samsung  מסוג בטאבלט כנדרש תמכה ולא  מורים/  תלמידים בקרב הפרויקט להטמעת

 תקשורת תשתית העדר בשל נכשלה כאמור עומק למטרות בטאבלט להשתמש המורים ניסיון -

 הרצה כדי תוך שכזו רשת לבניית סיוןיונ( הקריה בקמפוס  Wi -Fi פריסת העדר)  זמינה מתאימה

 .צלח לא

  במסגרת התהליך שהתבצע בביה"ס בשיתוף וועדת טאבלטים של וועד ההורים המוסדי לבחינת עתידו

של המיזם, נערכו ביקורים בכמה בתי ספר באזור על מנת ללמוד מניסיונם בתחום זה לרבות ביקור 

 בבי"ס רופין הפועל על כלל שכבותיו עם הטאבלטים.
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 מיזם  עד היום. בתפעול הלקחים אל מול כל אחד מהכשלים שנתגלו ח והפקת התהליך כלל גם ניתו  

  הפרויקט במקורו יועד להטמעת טאבלט "טיפש" שישמש כחלופה לקניית ספרים בלבד. כיום ברור כי

 נפתחות בפני המורה / התלמיד אינספור אפשרויות פדגוגיות רב ממדיות.עם השימוש בטאבלט 

 ריה וסגל המורים נחושים להוביל להטמעת טכנולוגיית הטאבלט ויכולותיו הנהלת הק - מכאן ולהמשך

 .יםכאחד מהיעדים המרכזי  -על כל שכבותיו, במדורג הפדגוגיים בבית הספר 

 ( 16 ספט)  הקרובה בשנה' ח מכיתה החל  - בטאבלטים השימוש להטמעת שנתית רב תכנית נבנתה

 '.  יב לכתה ועד(  במקור שתוכנן כפי' ז -מ ולא)

 מיזם על כל המשמעויות מכך שיפורטו בהמשך.למים נרת -סגל המורים ההנהלה ו 

  לנושא נשכר איש מחשבים במשרה מלאה לבית ספר  -הוגדרה מורה ייעודית להטמעת המיזם בדרור

 ( ובמורים לכל אורך יום הלימודים.16לתמיכה בתלמידי כיתה ח' )בספט'  -

   כל מתחם שכבת ח' רושת  בWi -Fi  . 

  המצב תקין.    -סוגיית הקרינה האלמ"גית: נבדק ע"י מומחה חיצוני ומן הדו"ח שהעביר 

 .המורים המעורבים מתוכננים לעבור הכשרות ייעודיות בנושא 

 מסוג רכש טאבלטים המכרז הקרוב יתמקד בהשגת התנאים הטובים ביותר לIPAD    בלבד בהם

 . Samsungמתברר כי מס' התקלות אפסי לעומת  במכשירי ה 

 :פרטנית לשכבת ז' לקראת עלייתה לח' בהקשר לטאבלטים 

 הערכות ביה"ס בכל המישורים לקראת שנת הלימודים הקרובה  -

 ולתהליך הטמעה מסודר.בשכבה עד לי"ב  בית הספר מתחייב לתר"ש יישום הטאבלטים  -

 שעות הרחבה פדגוגית באמצעות הטאבלטים לשנה. 40ביה"ס מתחייב ליישום  -

ח'  ובט'  למעט במקצועות: לשון, ערבית,  שכבות בטאבלטים למכלול תחומי הלימוד ב לשימוש -

 אנגלית ותנ"ך. 

 במסגרת ישיבות צוות. -הכשרת מורים  -

תלמידי ז'  של השנה הבאה ישולבו במהלך השנה, כהכנה,  בשיעורי כיתות ח' על מנת לראות  -

 כיצד משולב הטאבלט בשיעור. 

מכרז שירוכז ע"י וועדה. הוועדה תכין ותפיץ מפרט נדרש ותנהל את רכישת טאבלטים: באמצעות  -

 הליכי המכרז. יוגדרו במכרז הצורך במכשירים לרווחה.

 כל נושא הטאבלטים יובהר בפרוטרוט להורים במסמך שיופץ מבעוד מועד. -

 לשימוש בטאבלטים עומדת האופציה להמשך שימוש בספרים. ותהמתנגדלמשפחות  -

  מהמועצות וממקורות שונים.   ולגייס אש"ח. הכוונה 200 כ - נוסף לפרויקט לבי"ס צורך בתקציב -

 

 : סוגיות לדיון

 

מורכב. נדרשת מחשבה משולבת של ביה"ס עם וועד ההורים  - אופן שיווק המיזם להורי שכבה ח' .א

 המוסדי וועד ההורים השכבתי . 

 בהקשר לכוונת ביה"ס בנושא מיזם הטאבלטים. החלטת וועד ההורים המוסדי .ב

: "תומכים בהחלטת ביה"ס להמשיך ולהרחיב את מיזם הטאבלטים עפ"י תכנית נוסח הצעת ההחלטה

 העבודה הרב שנתית, שגובשה במשותף ע"י ביה"ס וועדת טאבלטים מטעם וועד ההורים המוסדי".

  2: , נמנעים 0, נגד הצעת ההחלטה:    9בעד הצעת ההחלטה:  

 !!! ההצעה נתקבלה
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 דיווח וועדת סל תרבות  :  4נושא  .4

מדיניות הדלת הפתוחה עובדת. לאחר הפסח מתוכנת ישיבה בנוכחות צוות ביה"ס, נציגי ההורים ונציגי 

 תלמידים לדיון בתכני ההעשרה לשנה הבאה. 

 כמו כן תלמידים והורים ישותפו בתכנון המסעות , התכנים ותכנית מארג. 

מועצת תלמידים: קייימת ופעילה בשכבה י'. בשכבות יא'  ויב'  נדרש שיפור משמעותי אשר מתוכנן להתבצע 

 בשנה הבאה. 

 

 

  22:30ננעלה בהישיבה 

   

 

 

 

 .אמיר פליישר -רישום הפרוטוקול 

 

 

 

 

 אמיר               פליישר

 ב/ יו"ר ועד הורים מוסדי 

 


