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 כללי   .1

  .20:00בשעה  31.5.21 -ב בקרית חינוך דרור נערכההישיבה  1.1

 נוכחים .2

 ולאה. , טלי, אמיריוסי, קרינה, קרןנציגי הקריה: אריאלה,   2.1

 רשומים( 31)מתוך  .הוריםנציגי הנהגת  19 2.2

  עיקרי הדברים .3

 יו"ר הנהגה – של מיקי סקירה 3.1

לא לקחו חלק  26%מתוכם  .רשומים חברי הנהגה 31שנת תשפ"א הסתיימה עם  3.1.1

 אפילו בישיבה אחת אך הרבו להביע דעתם בוואטסאפ.

, בין השאר, אצל קומץ הורים, בהמאפייני שנת הקורונה אשר על ניתנה סקירה  3.1.2

יד קלה על המקלדת על כל דבר ועניין ורצון עז של התערבות בהחלטות ביה"ס הייתה 

 בחט"ב. בעשייה. תופעה זו הייתה בעיקר אצל הורים לתלמידים במקום מעורבות

 מנהלת הקריה – אריאלה ה שלסקיר 3.2

לסגירת חודש יולי הכוונה להפעיל תוכנית למידה  – תוכנית ללמידה בחודש יולי 3.2.1

פדגוגיים וחיזוק החוסן החברתי רגשי. הפעלת התוכנית מותנת בכך שיהיו מספיק  פערים

מצויים בשלב בניית מתווה בשלב זה  מורים שירצו ללמד ומספיק תלמידים שירצו ללמוד. 

 רא לקהילה.יצא קול קו יוובדיקת נכונות לקחת בה חלק מצד התלמידים. לאחר

מצויים בשלב הכנת מערכת תוך חשיבה על שיטת  – מתווה למידה לשנה הבאה 3.2.2

לימוד חדשה תוך תגבור מקצועות הליבה בחט"ב, שיפור מיומנויות למידה וכתיבה ופיתוח 

, זאת ע"פ מיומנויות רגשיות. שכבות ח' עד יב' מתוכננות ללמוד יום בשבוע מחוץ לביה"ס

מחברי ההנהגה הביעו  3 -כ .יבל לתהליך מהפיקוח ומשרד החינוךאישורים שביה"ס ק

התנגדות למהלך. הנהלת הקריה הבהירה כי לאחר הכנת המתווה לקראת סוף יוני, הוא 

לתוכנית יקבלו  םידוברר להורים, ישלחו הסברים מפורטים לגביו וכל לתמיד/ה שלא יתאי

ים לתלמידים ולהורים לגבי ביצוע משובים תקופתי מענה פרטני. המהלך יבוצע תוך

 המשובים יוצג להנהגת ההורים. סיכוםהתהליך. תוצאות 

אמיר הציג סרטונים ערוכים המתארים את התופעה  –תופעת מלחמת הבלונים  3.2.3

והיקפה תוך טשטוש פני התלמידים. מסרטונים ניתן לראות את חומרת התופעה 
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. ויש לפעול למגרה איננה "משחק"ה שהתופעאין ספק לאור הסרטונים,  .והסיכונים שבה

ביה"ס יציג את הסרטונים במסגרת אספות ההורים כולל סרטון של דר' אמיר גליק 

וכן תקנון  שהתנדב להסביר את הסיכונים הרפואיים אשר יכולים להיגרם כתוצאה מכך

ביה"ס קיבל אישור ממשרד החינוך להילחם . בית ספרי להתמודדות עם מרים חריגים

בתופעה במלואה החומרה עד כדי, במקרי קיצון, להרחיק תלמידים לצמיתות מביה"ס. 

לדון במתווה סוכם לקיים לקראת סוף אוגוסט פגישה בין ביה"ס להנהגת הורים 

תוצג מוכנות ביה"ס גם בו ההתמודדות עם אירועים חריגים ובכלל זה אירוע הבלונים ו

  .פתיחת שנת הלימודיםל

. יטופל בשנה הבאה העלה את הצורך בשיפור התקשורת בין ביה"ס להורים – אוהד 3.3

 במסגרת ועדת קשרי קהילה.

ביקש בחזרה ללימודים יותר תלמידים מגיעים עם מחשבים לביה"ס. אלון  –אלון א.   3.4

 להוסיף נק' חשמל בכיתות. הביצוע כבר החל.

על גגות מספר  אמיר סקר את פעילות ההתנגדות להתקנת הפנלים – וולטריים-פנלים פוטו  3.5

המתנגדת  עצומהעל בתי אב מכלל יישובי המועצה חתמו  600 -בביה"ס. כיום כ מבנים

. אמיר ביקש ביותר. בהפגנה שנערכה בנושא כמות המשתתפים הייתה דלה למהלך

 .אותם לגבי התנגדותנו למהלך. באחריות הח"מ להוציא מכתב נוסף למועצה ולתזכר

הנושא גוזל תשומת לב ניהולית מרובה מהנהלת הקריה והח"מ. יש לחשוב על  –הסעות   3.6

 לקראת פתיחת השנה הבאה. דרכים כיצד לשפר את מערך ההסעות

 

ים. לאחר הצטרפותם של החברים החדש 2021הבאה צפויה להתקיים בחודש אוקטובר ישיבות ההנהגה 

 .לאחר ישיבה זוהנהגת ההורים במתכונתה הנוכחית תמשיך לתפקד עד 

 

 .השיח המכבדעל ו לאלו שבחרו להשתתףתודה 
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