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     א"ס אשל הנשיילות הורים בביח פעדיוו   .1

גש שנבחרו בכיתות. במפ ם מתנדביםיא קבוצת הוריהנהגת הורים ה :שחר איילמר 

 על פי התקנון נבחרים יו"ר וסגניו חברי ועדות הנציגים

שנבנה לפני שלוש שנים  וןבתקנטחון. וב, בטיחות פים, חינוךועדת כס 

 בביה"ס ללא מעורבותש על מעורבות פעילה של ההורים גדשם הו

 בתחום הפדגוגי.

 וך. ברי הועדה אינם אנשי חינח רב 

 נציגי להבים. 2/3ים. הור 12-ל   10בין  םהגה השנה שותפיבהנ

 

 תפהלא הייתה שוהגת הורים בעבר, הנ :שטכמן אביגדורמר 

 נים. כשלוש שלפני השינוי חל  

נובעת ת דים ולמדנו כי לפעמים חוסר מעורבולומ ובמהלך הזמן אנ 

 "ס.ם על הנהלת ביהההורים סומכיך שמכ

 

 .תפות בהנהגהושעם שלוש אמהות ה נפגשתי גב' ברוריה אליעז:

 

אישור רית רק בנושא ינוך אין משמעות להנהגה הומ. הח מבחינת שחר: איילמר 

ביה"ס  ת הכספית. בסיום שנה"לרה על התנהלובקוגביית כספים 

 פק דוח כספי בפני ועד ההורים.מס

 ה עם ביה"ס הוא רחב יותר.הפעולשיתוף  –בפועל  

יות הורים אלינו ואנו נפיש  –. בשותף ריםאת ההואנחנו גוף המייצג  

 ס.ל ביה"מור עורכים ברו

 

ים מועלה. אחת לחודש פגישת הנהגה בה יקעל כללי האתתוך שמירה  :פלד ןת חב גב'

 נושאים לעבודה מול ביה"ס לדוגמא:

 דכני.בניית חזון מותאם וע 

קשר . הנהגת הורים היא הלעיתים המנהלת מצרפת אנשי צוות נוספים 

 .לה להוריםבין ההנה

 קדמת.ההורים מ. הנהגת מוכההורים, גבייה נ תשלום –לדוגמא  

 בביה"סכספים במקרה שנותרו  

וחשבה להשיב להורים  התנגדה ת ההורים"ס העלה נושא והנהגביה 

 הכספים. את

רעיוני יפים עניין ההורים המוס הגתהנ ה שלף הפעולמודה על שיתו 

 לי. אואינטלקטו
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ביאים חידושים מתחומים שונים הבהורים מומחים יש לנו בהנהגה  

הכנת ב ת, יש שקיפוץ עם ההוריםביה"ס מתייע .הלבפני ההנה

ו נר לעי העוזצומימד מקוף מוסיף השיתפות במכרזים. שותהסכמים, 

בין הנהגת ביה"ס פרה ונה ומתקשורת ביש  ריות מדויקיםת היול

 והנהגת ההורים.

 

 היהוב טרבית ההורים אינם קוראים מ ,אפסברים בוואטהודעות להורים עו שחר:מר אייל 

נה ש כלמבוקר  יה"ס במפגעי בנושא בקבוצה תהיה שותפה שועדת החינוך 

 קרינה .דו"ח עובר להורים כולל  חהדו"

 

אנחנו  .ת חדשנותגם בבטיחות וגם בהכנס ,ביהגהשותפות היא לא רק ב מר אביגדור שטכמן:

רים אלקטרוניים של ספ נושאב .במעורבותשארים נזהרים מהתערבות יתר נ

כונה הייתה החזון על דעתם בבניית  והסתמכנוי עניין ביקשנו בדיקה ממבינ

 לחשיבה משותפת.

 

 כלומר ההנהגה מקבלת כל מה שההנהלה מיישמת.   ל שגיא:במר יו

 

 סה"לת ביאופן שיתוף הפעולה בן הנהגת הורים לבין הנהממתרשם  דמאו  וי:ד"ר עופר ל

 ות והעשייה .בכוח על המעור שריי

 

 ד יצורפו גםבעתיים במשנה זהירות יש צוות והורים גלדוגמא: בחזון אנו נוה מר אייל שחר:

 תלמידים.

 

פת משרד מדעית נוסנתקבלה החלטה משותפת על פתיחת קבוצת לימוד  גב' בת חן פלד:

ל ומחשבים לכיתה ש מתמטיקה, חינוך מתקצב קבוצה אחת בתגבור פיסיקהה

 .ה מהורים ביגב, תלמידים 30

 

 מסוגליםתלמידים מה 30%ות יש טעם רב לבדיקת פתיחה של שתי כית :גב' ברוריה אליעז

 ?את הפעילות הכיתות הצדיקולעתודה? האם שתי  ךלהמשי

 

 כן, בהחלט.  גב' בת חן פלד:

 

 

 

 כיתה' לעומת אלו שהתחילו בבכיתה זו האם היה מעקב אחרי אלה שהתחיל ' ברוריה אליעז:בג
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 '?י

 

מוכן לשלם. ואינו לתכנית בל בת שלו יכולה להתקהכי אחד ההורים טען  בת חן פלד:גב' 

החלטה הלשבץ  הלת ביה"ס יכולה להחליט את מיבשיחה הובהר כי הנ

  היה הוגן. נהגת ההוריםה שהוחלט יחד עםדגוגית פה

 

 ד ולמעט מא ,ימון ביה"סבים רבים במהושקעו משא במתמטיקהבפרויקט   מר אייל שחר:

 משאבים אינההחלוקת  ,יוקרתי ויקטרפדים היו חילוקי דעות בנושא לי

 .צודקת

 

 גםמביה"ס היסודי לחטיבה אפשר להטיב עם התכנית  מעבריםתכנית   פלד:בת חן גב' 

ו' התכנית לתלמידי רך לבדוק כיצד משלבים את פדגוגית וגם חברתית יש צו

 עם תלמידי כיתה ז'.

 

נכון שלהנהגה ההורית אין מקום  ,רי שנים שהיו קשותאח, מבורכת תהתנהלו ' סמדר הלבני:גב

יש שקיפות  , האםהנשיא והיישובבאופי המיוחד של אשל לדעתי  ,לפדגוגיה

וזי הצלחה.. ליך? אחרות? תהתוצאות בגאים הלימודיים בביה"ס, לגבי הנוש

 תצריך לראו חינוךהאינם מעורבים בתכנית  ההורים ראייה רב שנתית? גם אם

חייבים לשלם ים? למה ההורים במשך השנן תוצאות בגרות? מה מטריד אות

 יה"ס? ם פרטיים? איפה בריעבור מו

 

לא צריך לציונים  הנהגת הורים נחשפת ,אין דיון מסודר בנושאים של ציונים  ייל שחר:א מר

 נהלת ביה"ס.ה

 

 יש צורך במעקב שוטף.  גב' תמר ריס:

 

 עם קשיים.לדים יד מענה מתאים לימביה"ס לא נותן ת  נדב מרכוס:

 

אנחנו מקווים  ת לתגבורניתנת אפשרו תשכלילד עם מחלה ממוע לי כי רק ידו גב' ברוריה אליעז:

 שביה"ס משלים את הפערים.

 

 כסף עולה הרבה ס"גם ביה ,ם פרטייםלשיעורי הלהבים משלמים הרב יתלמיד מר ארז:

 ?בביה"ס לנו לים מה שמגיעמקב לא , רבאווי ןהשיח כל הזמ, תל"ן לדוגמא: 
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 גרויות ברמות שלם לבמגיעי תבתכנית ייחודי מכיתה ז' המתחילים תלמידים   גב' בת חן פלד:

 תכניות  ביה"ס אין הרבהב ,קדימה תלמידיםעתודה מדעית דחפה  :יח' 5

 מעדיפים קולנוע ותקשורת. , רב התלמידים במקצוע מדעי נוסף

 .ס לבית ספרביחגדול  מתמטיקה ח'י 10 -ב התלמידים מס'

תלמידים לא נמשיך  7נשארו השנה  ,ביא' 10 -ל חלקם מגבירים 'יח 5-ב

 תלמידים. 15מחייבת לפחות  תייחודיית תכנ ,בשל המחיר היקרבתכנית 

 

 חשוב להתנסות גם בתחום האומנותי. ר אייל שחר:מ

 

 שראי אפ נפלאים 7 -ל ילדים  הרבהיש צרכים של כי כימה איתך אני מס ה אליעז:גב' ברורי

 לא הצליחויח'  10הובא לידיעתנו שהילדים ל את המשאביםלהקצות  

 לא יתכן שלא לוקחים אחריות כי הגיבה כאן ועדהה, במועד חורף 

 ון ולא מתקנים אותו.לעל הכיש     

 

 על חינוך ומבתיה לפנות אליי בכל תלונה. אני הודעתי הת מבקשת מועד גב' בת חן פלד:

 תוצאות החורף לא .הורים 2שילמו  7מתוך המצב  לאורכי סגירת התכנית  

 בשנה מש שישפר להם את הציון.להשקיע בשאלון הח היו מרנינות ועדיף  

  7ל ש"ש 8 ,ד בתשלוםביה"ס לא עמ ,תכניתלא ימשיכו ב הבאה ילדים אלה  

 ורים קיבלו הודעה על כך.ההיח'  5בישולבו  תלמידיםאותם ילדים  

 

 לתחילת שנה הבאה  ראשון.החלק ב המתמטיקהצריך לבדוק את נושא  ב' ברוריה אליעז:ג

  .הגבו איכותיתלתעודת בגרות ז הזכאים חוא 

 

 .יש לי את כל הנתונים בביה"ס ,תוך ביה"סנעשים ב לוחיםפיוניתוחים  פלד: חןגב' בת 

 , אניהמועצהשל  הכל שקוף ברמת אחוזים ויש התייחסות לכל בקשה 

  בינוניים ,מתשע"ז ועד היום נתונים כולה להביא לועדת החינוך הבאהי 

 טתשע"לבגרות  תעודתזכאי  דוליעד גיכשמנו  ,וחלשים נפלו בין הכיסאות 

 ,עבודת המורים ררגון לשיפובוה. לקחנו אלא מספיק ג 8% – הגידול היה 

ם המורים שלנו טובים. שיעורי ,סיס נתוניםעבודה על ב השנה התחלנו 

ילדים הבלהבים  .תוהישגיושל סוציו אקונומי פונקציה  הםפרטיים 

 לנו נתונים יש הורית. יחד עם זאתהתפיסה ה ך גם כ תחרותייםהישגיים ו

 ,תיעיה בתשלום למורים כבי"ס ממשליש ב .על פי רמות מדויקיםעדיין לא 

מוציאים  לא  כיהוא העיקרון אצלנו  ?אולי דרך המועצות ,חל איסור לשלם
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בחט"ב  ,מורכבשא הנו –עם הסעות  הוא לתגבור אחר. בי"ס רד משיעולי

ור ויקבל עוד יחזלא מוכנים להישאר עוד שעתיים, הורה מעדיף שהילד 

 בבית. שיעור פרטי

 

 ר.סמדר ותמ מפי ,מההרפורמה קרה בעקבות  נשמע יבה הבאהביש :גב' ברוריה אליעז

 

 לסכם עם ההורים. אפשר ,הצהריים תמדוע לא לשלב ילדים בארוח גב' סמדר הלבני:

 

ו ילאבל אינם מוכנים להוסיף תשלום אפ ,הורים באים ללהבים בשל חינוך גדור שטכמן:מר אבי

  ₪ 10של 

 

 ילה.אולי בגלל שמשלמים הרבה מלכתח ארז:

 

 .לימודי לונות והפסד חומריה"ס צריך לקחת אחריות על חב ב:שגי למר יוב

 

 .זוהי תופעה בכל הארץמורים  תהיעדרוהוא לא בשל  שיעור פרטי גב' בת חן פלד:

שלושהרק  הגיעו ,דה הסעההמועצה העמי ס התארגן לתגבורים"כשביה גם 

 ההורים לוקחים ש בגללאינם באים הילדים , ם להוריםימודיע. דיםתלמי 

 .שיעורים פרטיים 

ורים אומרים הה ,ם ולפרטנימידים לא מגיעים לתגבוריאוד תלמהרבה 

 עם ההורים.פעולה שיתוף רק צריך אין בעיה  ,ייףע שהילד

 

 לקראת בגרות הבעיה היא כללית. ר יובל שגיב:מ

 

 ,על תגבור הודעהי , לא קיבלתלבין מה שקורה שאת מספרתמה  יש פער בין גב' תמר ריס:

עניין ח, בשהו אינו עובד, לא יורד לשטחנכת לקבלת תגבור, מלמאני פניתי 

 בדיון נפרד.  לכך סחלהתיי ישמסרים  העברת

 

 ע להורים.גילוקחת על עצמי לפרסם ולדאוג שזה י ן פלד:גב' בת ח

 

 .ר חובה משיעו כחלק לתגבוריםש להתייחס כחלק סדיר מביה"ס י גב' סמדר הלבני:

 

 .במתמטיקהבתגבור עם גל  יתיהי ארז:

 

 למען עושיםאנחנו וע בתאטרון נשארת עד מאוחר. פעם פעמיים בשב ת חן פלד:גב' ב
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 זהו תהליך ארוך.העמקת הקשר   

 

 חשוב לראות גם את התלמידים החזקים גב' תמר ריס:

 

 לקבל מידע על כך. אשמח, המערכת מורכבת דאוממשתדלים  ,ימהמסכ גב' בת חן פלד:

 

 תודה לבת חן שהעלינו בפנייך דברים ,בעשייהיפות שקהעל  ה להוריםתוד ' ברוריה אליעז:בג

בטוחה שתמשיכו להיות  .כמה את עושה למען עד הבנו ךומתשובותיי 

מעלים  ,סומכת כי תדעו לנווט ,וליישם את הנושאים שהועלו יםפתוח

 לשפר. נסיםמדברים ומ

 

 לעזור ולקדם. המועצה יכולה איפה מר אביגדור שטכמן:

 

 .חינוך ליזמות ,טריםותת יונסמע נושא חשוב מר אייל שחר:

 

 .תוזה ציוני בגר מה שחשוב כרגע בני:סמדר הלגב' 

 

צריך שנחשוב על הבגרויות וכיצד נוכל לסייע נשמע  ,לימקבלת את דברי אי ' ברוריה אליעז:גב

מר ת מפי ,באינו טוומהי דורשת ומה נחשב טוב  ,מהמה עשתה הרפור

נו רוצים לתש"פ איפה מגייסים את המועצה. יאז נפלח מה היור וסמד

 100,000עד   מלגותלהעניק  מוכן הודיע שהוא יס מפעיל הפהשנה  –מלגות 

 אני כיו"ר הועדה בתיה ועידן , . כתבנו תכניתסטודנטים 20 –כמצינג ל  ₪

 בהעסקת כים לאישורמח ,התכנית התקבלה .הע"י ראש המועצאושרה ש

ד סוף הרך ועמהגיל  ,על עצמם מוקדים לכל הגילאים וייקחודנטים סט 16

יה ושיח בין הורים וילדים. שמעגל עיעסקו בבחמישה מוקדים בהם , יב'

המטרה  ,המרכזיםפעלת ומפסיכולוג לההסטודנטים יקבלו הדרכה מיועץ 

מה שחשוב היה מה סטודנט  .וגיתפדגעשייה ואקלים חיובי היא טיפוח 

 ,יקבלו הדרכה הסטודנטים ,התכנית תעד לתחילת למען הציבור יכול לעשו

מלגות  4 ,ביםם מתנדע כגיבוי אנחנו מאחוריהם ,יהיה סינון וראיונות

 מועדון הנוער.שיפעילו את  םלסטודנטי ויינתנ

 

 באופןדחיית מרכזי העשרה ידים לפניה של תלמ ההיית ,של החגים שהיוב

 ת העשרה. תכני וע אתשבבנגביר פעם  .חופש הגדוללמרוכז 

 תארקל תלמידים, פחותבחינות מגיעים  חגים ובתקופות ללאהבתקופות 

  תלמידים. 15-20 -כ ם ימגיע ןחבמ
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 רשמה: בתיה הרפז    


