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דיון הנהגת הורים מרכזית קריית חינוך דרור לשנה"ל תשע"ח
שהתקיים בתאריך ה –  – 11/9/2017תקציר
משתתפים:
הנהגת ההורים :עפר פביאן – יו"ר ,שרונה וינר ,רוית לשץ ,יריב בורט ,דנה עוקב ,אילנה אושרי ,אולגה בן-אהרון ,חי
חסון ,אפרת גרוסמן ,דפנה בן-ששון ,מיקי בן-בסט ,אריק הלפרין ,מיכל הלפרין ,טלי חן.
הנהלת ביה"ס – אריאלה ,לאה ,מירי ,קרן ,יוסי ואיתמר.
סדר היום:
 20:00התכנסות
 20:10עדכוני מנהלות
 20:30עדכוני הורים  -קפטריה ,השאלת ספרים
 20:45זמני הסעות
 21:15נושאים שהועלו על ידי חברי הנהגה:
> סגירת כיתה בשכבה ח  -כינרת
> מסע לפולין  -אבי ז.
> יחסי תלמידים מורים/הנהלה  -אלונה ס.
> שת"פ ביה"ס  -תנועות נוער  -טלי ח.
> מנהיגות צעירה  -ערן ר.
> יעדי הנהגת הורים לתשע"ח  -מיקי ה.
 .1דיווח הנהלת ביה"ס:
אריאלה – השנה התחילה בשקט יחסי.
●
מירי– התחילו פיילוט של מבחן אחד בשבוע ביום ושעה קבועים בשכבה ח.
●
קרן – קלטנו  39מורים חדשים .הגדרנו לעצמנו יעד של שינוי פדגוגיה ומעבר לפדגוגיה מוטת עתיד .כבר
●
שובצו השעות הפרטניות והעבודה החלה .יש בעיה מחמירה של בלוני מים.
אריאלה – הוקם חדר "רך" המשמש את הינשופים וכיתות נוספות ללמידה במסגרת שונה – דגש על עבודה
●
עצמית ובקבוצות – ספות ,כסאות ניידים ובסה"כ אוירה אחרת .כמו כן ,בוחנים הקמת סביבת למידה בית
ספרית במידעת לקראת מבחנים עבור תלמידים המעוניינים בכך.
 .2תשלומי הורים
איתמר הציג את המשמעויות של "מרד" תשלומי ההורים על ביטול פעילויות בית ספריות מתוכננות .בעיקר ביטול
צפוי של תלמידי שכבה ט' שהטיול השנתי שלהם יוצא מיד אחרי סוכות .בעוד שימי עיון וסיור כאלה ואחרים ניתן
להשלים בהמשך השנה בסבירות גבוהה ,הרי ש 3-ימי טיול של כ 500-תלמידים לא ניתן יהיה מניסיון העבר .בדיון
שהתעורר עלו שאלות ותהיות לגבי האפקטיביות של הצעד בו נקטנו וכן לגבי מידת ההיענות הארצית .מבחינה של
סביבתנו הקרובה נראה כי אין הצטרפות כזו והפעילויות יוצאות כמתוכנן .כמו כן לא נראית מודעות או חשיפה של
המאבק והוטל ספק ביעילותו.
לאור זאת עלתה דרישה להעלות להצבעה מידית החלטה לגבי המשך עצירת תשלומי ההורים:
בעד המשך עצירת תשלומים0 :
●
בעד החרגה של טיול שנתי של ט בלבד0 :
●
בעד ביטול ההחלטה על עצירת תשלומים :פה אחד
●
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נמנעים0 :
●
החלטה :הנהגת ההורים החליטה שלא להמשיך בקריאה לעצירת תשלומים ולפנות להורים מידית בקריאה
לשלם בכדי שלא לפגוע בפעילות השוטפת.
 .3עדכוני יו"ר הנהגת ההורים –
עופר עדכן לגבי פגישתו עם מועצת התלמידים שבה הציג את נושא "מרד התשלומים" .התלמידים שאלו והתעניינו
ואח"כ התפצלו לדיון בקבוצות שכבתיות .עופר ציין לשבח את ההליך שהובילה ההנהלה מול התלמידים – תהליך
העולה בקנה אחד אם מטרתנו לשנה זו של העצמת המנהיגות הצעירה .עופר עדכן לגבי התהליך של הסדרת נושא
"החוברות הפנימיות" – בפרט לאור כניסתנו להשאלת ספרים .כמו כן ,גם התהליך שהתחלנו בשנה שעברה להגדרה
מסודרת של הערכה (מועדי ב' ,השמטת הציון הנמוך מבין או אחר) יבוא בקרוב לידי ביטוי וההגדרות תוצגנה באתר
האינטרנט הבית ספרי בחדרי התחום.
 .4זמני הסעות
במהלך תשע"ז נבחן נושא זמני ההסעות על ידי צוות שכלל נציגי הורים .לאור העלייה בנפחי התעבורה באזור
האוטובוסים לא מספיקים לבצע את שני סבבי ההסעות בזמן ומאחרים באיסוף ובפיזור .בכדי לתת מענה הוצגו
מספר חלופות והחלופה המומלצת על ידי נציגי ההורים שהוצגה להנהגה היתה הקדמה של 10-15דק' באיסוף של
שעת אפס ואיחור של 10-15דק' בתחילת הלימודים של היסודיים באותם ימים.
אריאלה הציגה את הנושא בישיבה .המתווה המוצע כלל את ההקדמה עליה דובר אולם לא את איחור הלימודים
ביסודיים ועלתה השאלה למה .הנושא ימשיך להתברר על ידי נציגי ההורים.
חשוב לציין כי במסגרת ההקדמה הלימודים יחלו 10דק' מוקדם יותר כך שהילדים לא יסתובבו בחוסר מעש בחצר.
 .5נושאים שהועלו ע"י הורים לקראת הישיבה –
סגירת כיתה בשכבה ח (כינרת) – מירי מעדכנת כי לא נסגרה כיתה אלא בוצע ניוד של תלמידים לצורך
●
מתן מענה פרטני לצרכים.
מסע לפולין (אבי) – נושא המשלחות בכללותו יידון בוועדת משלחות והמלצות ככל שיהיו יוצגו לפורום
●
בהמשך השנה.
יחסי תלמידים – מורים/הנהלה (אלונה) – בהיעדר אלונה ,יידון בישיבה הבאה.
●
שת"פ בין הספר עם תנועות הנוער (טלי) – טלי הציגה כי אנו מציבים בפני הילדים בחירה קשה ולא הוגנת
●
כאשר יש התנגשות בין פעילויות של התנועה ובית הספר וקוראת (שוב) להגברת התיאום .אריאלה וקרן
השיבו כי יומן האירועים השנתי של דרור הוגדר ביוני ופורסם ביולי בתיאום עם מח' החינוך והנוער של
המועצה .באם יש יומן כזה גם לתנועות הנוער – אפשר להעלותו/לשלבו ובכל מקרה בית הספר יעשה
מאמץ נוסף לבחינת הנושא ומניעת התנגשויות ככל שניתן.
מנהיגות צעירה (ערן) – נושא זה הוגדר כבר בשנה שעברה בתור נושא מרכזי לטיפול בשנה זו .לאחר
●
בחירת הוועד החדש ( )2/10אם וכאשר תאושרר ההחלטה נגדיר דרכי פעולה.
יעדי הנהגת ההורים (מיקי הנגבי) – אלה הוגדרו בסוף השנה שעברה וייבחנו שוב על ידי הוועד החדש ב-
●
.2/10

 .6מפגע חדש-ישן :בלוני מים –
הצוות הציג את הקושי שהנושא מציב כבר מהיום הראשון ללימודים בפרט בין שכבות יא ו-יב .תלמידים נתפסים
שוב ושוב למרות התחייבות (כתובה) שלהם שלא להיות מעורבים בזאת .בית הספר מתכוון להחמיר את האכיפה
והענישה בנושא בכדי למגר את התופעה .לאור זאת ובגיבוי מלא של הנהגת ההורים הוחלט על מדרג התגובה הבא:
א .תלמדי שייתפס עם בלון יורחק ל 3-ימים מבית הספר ויידרש להתייצב ליום עבודות באחד מימי שישי.
ב .חזר תו ללימודים מותנית בפגישה עם הוריו ובחתימתו על התחייבות שלא להיות מעורב במעשים כאלה ודומים
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בעתיד.
ג .תלמיד שייתפס פעם שנייה  -תימנע ממנו השתתפות בכל פעילות חוץ בית ספרית ותיבחן הרחקתו מבית הספר
לצמיתות.
לאחר סיום הישיבה עברו המשתתפים להתרשם מחדר הלימוד "הרך" החדש – נראה מבטיח ונקווה כי שימוש
מוגבר בחדר יביא לפתיחת חדרים נוספים כאלה.

רשם  -עופר.

