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דיון הנהגת הורים מרכזית קריית חינוך דרור – מס'  6לשנה"ל תשע"ז
שהתקיים בתאריך ה –  – 19/6/2017תקציר
משתתפים:
הנהגת ההורים :עפר פביאן – יו"ר ,גלית עופרי ,יריב בורט ,דפנה בן ששון ,מיקי בן בסט ,טלי חן ,אורנה גרין ,אבי
זילברשטיין ,חי חסון ,ארז גל-חן ,עפר דהן ,טלי בוקר ,אפרת גרוסמן ,בשמת פרינץ ,דנה עוקב ,אולגה בן אהרון ,מיקי
לנגלבן ,אלון ציפורי ,שרונה וינר ,רוית לשץ ,ערן רותם.
הנהלת ביה"ס – אריאלה ,לאה ,מירי ,קרן ויוסי.
סדר היום:
נושא  :1אישור פרוטוקולים קודמים.
נושא  :2דיווח של הנהלת ביה"ס
נושא  :3פרוייקט סביבת עבודה דיגיטלית
נושא  :4עדכוני יו"ר הנהגת ההורים.
נושא  :5דיון בנושאים שמבקשים חברי הנהגת ההורים לדון בהם בשנה"ל הבאה.
 .1אישור פרוטוקולים קודמים – פרוטוקול ישיבה מיום  6/3/2017ופרוטוקול ישיבה מיום .22/5/2017
הוחלט – לאשר את שני הפרוטוקולים הקודמים שפורסמו .ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .2דיווח הנהלת ביה"ס:
 2.1אריאלה  -חשה שהיתה שנה טובה ומשמעותית בעבודה משותפת בין הנהלת ביה"ס להנהגת ההורים.
שני הנושאים המרכזיים היו פעילות ועדת אקלים ,המשותפת להנהלה ,נציגות תלמידים והנהגת ההורים,
ופרוייקט השאלת ספרים .לפרוייקט השאלת ספרים (מודפסים) נרשמו כ –  900תלמידים מכיתות ז' עד י'.
החוויה היא שיש שיח ושאפשר לקדם דברים יחד .מאמינה שבשנה הבאה אפשר להתקדם בעשייה
המשותפת.
 2.2מירי גולן  -התקיימה מסיבת סיום שכבת ט' בהובלת מועצת התלמידים של השכבה.
 .3פרוייקט סביבת למידה דיגיטלית בלימודי לשון לכיתות י' וי"א – עדכון של אריאלה וקרן
 3.1משרד החינוך יוצא במבצע של סביבת למידה דיגיטלית במספר מקצועות .הפרוייקט אינו נכלל בפרוייקט
השאלת ספרים אלא נוסף עליו.
 3.2צוות המקצוע לשון הגיש בקשה לקיים למידה בסביבה דיגיטלית של מקצוע הלשון בכיתות י' (וי"א בשנה
הבאה) .זאת היות ולשון הפך להיות אחד מהמקצועות הקשים ללמידה עבור הילדים ,עם אחוז הנכשלים
הגבוה ביותר.
צוות לשון רואה בסביבת הלמידה הדיגיטלית שפותחה ע"י מט"ח ,בעידוד משרד החינוך ,הזדמנות לשפר את
חווית הלמידה של התלמידים ובכך להביא לשיפור בהישגים.
 3.3כאמור ,הפרוייקט אינו נכלל במסגרת פרוייקט סל תרבות ולכן הוא מוגש בעלות כספית נוספת להורים
בסכום של  ₪ 50לתלמיד לשנתיים לתוכנה ועוד  ₪ 24לשנה עבור חוברת.
 3.4הלימוד בסביבה הדיגיטלית יבוצע בכיתות בהם יש עגלות עם מחשבים ניידים שביה"ס רכש בסיוע משרד
החינוך.
 3.5הנהלת ביה"ס מבקשת את אישור הנהגת ההורים להכנס לפרוייקט בשכבת כיתות י'.
הוחלט – הנהגת ההורים מאשרת ,ללא מתנגדים ,את הכניסה לפרוייקט סביבת למידה דיגיטלית במקצוע
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לשון בשכבת כיתות י' ,במסגרת תשלומי הרשות .מותנה באישור תשלומי הרשות ע"י ועדת החינוך של
הכנסת.

 .4עדכוני יו"ר הנהגת ההורים –
 4.1פרוייקטים מתגלגלים בהם התחיל לטפל השנה וימשיך בשנה הבאה –
▪ פרוייקט בין דרורי – כיתות י' נפגשות עם דור הותיקים בישובים שלהם.
▪ פרוייקט שלושה רגלים – חלוקת משלוח מנות ופעילויות נוספות של תלמידי חטיבת הביניים עם דיירי
פרוטיאה בכפר.
▪ פרוייקט זהות בכיתות י' – מציע להנהיג מרוץ חנוכה במסגרתו יתקיים גם טקס מתן תעודות הזהות.
▪ טדרור  – TEDrorהרצאות קצרות ע"י הורים.
 4.2פעילות ועדות הנהגת ההורים – ועדות שהיו פעילות – ועדת אקלים ,ועדת הסעות ומוגנות ,השאלת ספרים,
הזנה (קפיטריה) וועדת כספים.
ועדה חדשה שהוקמה והיתה פעילה – ועדת התאמות.
 4.3עמידה במטרות שהוגדרו בתחילת שנה"ל:
▪ חיזוק הקשר בין ההנהלה להנהגת ההורים – הושג.
▪ הפעלת השאלת ספרים – הושג.
▪ הסעדה הולמת לילדים – בתהליך.
▪ גיבוש חברתי של הנהגת ההורים – בתהליך.
▪ הגדלת מס' ההורים השותפים בעשייה.
חשוב לציין כי היעדים (גם אלה המסומנים כהושגו ממשיכים להוות יעדים גם בהמשך).
 .5נושאים שהועלו ע"י הורים לקראת הישיבה –
 5.1עפר העלה את נושא נוהל אישור שחרור תלמידים מביה"ס .לאחרונה חווה בעצמו אירוע בו נדרש להיכנס
פיזית למזכירת ביה"ס כדי לקבל אישור בכתב לאפשר לו לאסוף את בנו מביה"ס.
קרן הסבירה כי זהו נוהל מחייב המוכתב ע"י משרד החינוך וע"י קב"ט המועצה האזורית.
 5.2בקשת הורים ותלמידים לאפשר הגשת עבודות גם בפורמט דיגיטלי ולא רק בפורמט מודפס -
אריאלה מסבירה כי
א .ישנם מורים המתקשים לקרוא עבודות בפורמט הדיגיטלי.
ב .ביה"ס מחוייב לשמות עבודות ,בפורמט מודפס ,משך כמה חודשים.
 5.3מנהיגות צעירה – ערן רותם הביע דעה כי במשך שנים וגם בשנה"ל האחרונה ביה"ס מדבר על מנהיגות
צעירה אך מקיים זאת בפועל בהיקף זעום .לא רק שקיים חוזר מנכ"ל מפורט ,ולדעתו גם ראוי ,אלא שזו
בקשה חוזרת של הנהגות ההורים לאורך השנים האחרונות ,תוך קבלת הבטחות חוזרות ונישנות מטעם
הנהלת ביה"ס גם לקיים .בפועל ,בחטיבה העליונה לא קיימות מועצות תלמידים נבחרות ואפקטיביות משך
שנים ובחטיבה הצעירה ,לאחר מס' שנים של פעילות יפה ,בשנה האחרונה הצטמצם מאד העיסוק והטיפוח
של מועצת תלמידים.
מועצת תלמידים זו הזדמנות להציג תרבות של הליך בחירות דמוקרטיות ,ייצוג ענייני התלמידים מול ההנהלה
וחזרה לתלמידים והרחבת מעגל התלמידים המעורבים.
אריאלה מסבירה כי החלום שלה הוא ילדים מעורבים וכי יש תוכנית לפתח זאת יותר בשנה"ל הבאה.
מוצע כנושא מרכזי לשיפור בשנה"ל הקרובה.
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פרוייקט  – Yschoolמיזם לימודי המנגיש את חומר הלימוד לחט"ב וחט' עליונה ,בפורמט של שיעורים
מצולמים המאפשרים לילדים לחזור על החומר ולהעמיק בו.
עפר מדווח שלאחר בדיקה של נציגות מהנהגת ההורים ,בהובלת שרונה ורווית ,הכוונה היא להגיע להסדר
לפיו יערך פיילוט בחצי הראשון של שנה"ל הבאה .אם יצליח ,יורחב הפרוייקט בחצי השנה השניה ויבנה
מודל תשלום.
צוני הגשה ומועדי ב' – בעקבות פניות של הורים נבדק הנושא ונמצא כי בחלק מהמקצועות יש ובחלק אין
אפשרות להיבחן במועד ב' .ההחלטה היא פדגוגית של ביה"ס ואולם הוסכם כי תהיה שקיפות רבה יותר
תוך ציון המדדים בכל מקצוע לקביעת הציון הסופי.
הסדרת אתר האינטרנט ותכניו – עלתה טענה כי אתר בית הספר סובל מחוסר אחידות במבנה ובתכנים וכי
חלק מההורים והילדים מתקשים למצוא את המידע (לקראת מבחנים ,קיום שיעורי בית ועוד) .רוית לשץ
מהנהגת ההורים הציעה את עזרתה המקצועית .האתר יטופל בשיתוף צוות והורים במהלך שנה"ל הקרובה .
משלחות בכלל ולפולין בפרט – עלתה טענה מצד ההורים לגבי האם קיום מסעות כאלה ראוי לאור העובדה
כי לא כל אחד יכול ליטול בהם חלק על בסיס כלכלי .נשמעו דיעות לכאן ולכאן .הנושא ייבחן במהלך
שנה"ל הקרובה בפורום של מליאת הנהגת ההורים.
עדכון מידע בנושא התאמות – עלתה בקשה להכניס לשונית לאתר האינטרנט בה יפורט מידע בנושא
התאמות כעזרה להורים .בית הספר הסכים תחת ההתנייה כי המידע יוצג בשם ואחריות הנהגת ההורים
(ולא מידע מטעם בית הספר) .להכנה וטיפול של ועדת התאמות.

רשם  -ערן.

