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ר נציג בועדה אם אתם מכירים, לישיבה הבאה מבקשים מאיילה יו" גב' ברוריה אליעז:

ל יחידת יש מקום לעוד שני אנשים טובים לצרף לועדה. מתחלף מנה

המתאימים לתפקיד ינכם מכירים אנשים יצא מכרז. במידה וה הנוער

 יכוזיד של רק. לתפקיד מ. יחידת הנוער התווסף התפכדאי להמליץ

הסטודנטים. בראיונות גילינו שיש לנו בני נוער מעולים,  מלגות נושא

כמעט כולם נתגלו כמוכשרים וכאלה שיכולים לתרום  39ראיינו 

 21ם יתרמו מה 1/3בבעיות שבי"ס אשל הנשיא אינו מתמודד לבד. 

 5 -מבני נוער ולמנוע נשירה  לקדםנוכל  ופיסיקה למתמטיקהות שע

 יחידות. 4 -יחידות ל

 

גם מורים שמלמדים לא  ידוברי אנגלית? כי אני גילית םביניההאם יש  ד"ר עופר לוי:

 נכון.

 

 בגרות באנגלית.הכבר השנה נערך שינוי במבחן  גב' ברוריה אליעז:

 

 בתחום החברתי.יבות יש חש גב' אלגרה נעים:

 

ם י אנחנו רוצילקחת חלק בתחום החברת אלגרה נה אלייךאני פו גב' ברוריה אליעז:

גילינו בראיונות שיש חלק שיוכלו ללמד שר העצום שק מהעולבדו

 נגינה.

 

להקים להקה יישובית במקום ללמד נגינה, מתאים  נראה לי יותר גב' סמדר הלבני:

 להקות מחול/זמר.

 

 אני התכונתי למפגשים ולפעילויות חברתיות. נעים:אלגרה  'גב

 

נו להיות אחראיים ט וניקח על עצמה את הקונספנשאנחנו נב כדאי ריה אליעז:גב' ברו

השנה היה קשה לשתף פעולה עם   -ברים בכיוון שנחליט. נושא מע

תלמידים שעלו  80מתוך  30המנהלת למרות שרציתי לתרום לנושא 

 .קבוצותובאנגלית בקיץ פעלו חמש  טיקהתמבממו' לז' קיבלו עזרה 

 במהלך השנה. שביקשה להמשיך יש קבוצה
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לא היה חתך מייצג  תואינטליגנטיובקבוצה חזקות  שפגשתיהבנות  וי:ופר לעד"ר 

על מנת שיגיעו למרכז דים את אלה שצריכים עזרה השאלה איך מעוד

 הלמידה.

 

ילדים חכמים  .לק מהתלמידים להגיעאני הצלחתי אישית לגרום לח גב' ברוריה אליעז:

ידים שלא מלאלה ת ,הגיעו בעקביותשעם קשיים בריכוז, התלמידים 

תלמידים. למדו. בסוף אוקטובר מנהלת התיכון תציג לנו נתונים של ה

מתוך מה שראיינתי ראינו שיש לנו  .מגיעים לבגרותכולם  –בסיכום 

מקווה  ?פרטייםתלמידים נהדרים. אולי ההורים משקיעים בשיעורים 

 . בתגבורים ראינו שהרבה תלמידים זקוקיםמשקיע ביה"סשגם 

 לתגבור.

 

מיומנויות לשלב את הידע  אך ם שפגשתי היו בעלי ידע חסריהתלמידי תמר ריס: 'גב

עם שאלון הבגרות. באשל הנשיא מלמדים אזרחות בשנה אחת. 

ש"ש זה מה שמביא  6ב' י –לאזרחות וב מבוא  בשכבה ט' מלמדים

 לקושי.

 

ם שההוריהמתמטיקה נושא  וגם עלהועדה הפדגוגית תתייחס לנושא  גב' ברוריה אליעז:

 .לו במועד חורףנכש והתלמידיםיח'  10שילמו עבור 

 

 שקעה גדולה בקבוצה קטנה.העל  ביה"ס דיבר ד"ר עופר לוי:

 

ה לא הצלחנו להרים את הנושא ג בועדה הפדגוגית, השניהיה לנו נצי גב' ברוריה אליעז:

 –העלו נושאים לדיון  ,מעורבות הורים. שלוש אימהות נפגשו איתישל 

דאג במידה ולא נצליח להיפגש איתן נ .יצא לנו להיפגש לאומאז 

יש רשויות כמו עיריית ב"ש  ,לקבוצת הורים אחרת. בי"ס להורים

"ש מנהלת בי"ס להורים בב, הלת בי"ס להורים בשכרהמעסיקות מנ

 תנו ולעזור לנו לקדם את הנושא.ילהיפגש אמוכנה 

 

 אלון היתכנות.שכדאי לערך , נושאלפני שמתחילים ב גב' אסנת אלרום:

 

 הורים.ה נעשה זאת באמצעות הנהגת ריה אליעז:גב' ברו

 

יסבוק, להודות למי שתרם. יבאתר, בפ ץחשוב לפרסם מה שנעשה בקי גב' אסנת אלרום:
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 , כמה למדו בכל קבוצה.וניםלהוסיף נת וספיםהמידע יביא מתנדבים נ

 

עופר  – המתמטיקהושא נם אותו. קידום מי שיקבל תעודה נפרסם ג גב' ברוריה אליעז:

חרי אנמשיך  –ער הוא יחליט. הרצאות לבני הנועם מי שיעבוד 

 .החגים

 

מולם מה מעניין  שיבדוקנושא ההרצאות צריך להיות מדריך הנוער ל גב' סמדר הלבני:

 ך פרסום ובני הנוער יבחרו.ייער ?ותםא

 

ומי הורים + תשל ישיבה בנושאלאת יו"ר הנהגת הורים תזמן  בתיה גב' ברוריה אליעז:

מגמת הפדגוגית  הבוועדיעלו שים נושא ועוז לתמורהתמר ריס. תל"ן 

 ירושלים. תבחסות אוניברסיט באשל הנשיא חדשה הוקמה הויטרינ

 

 נפתחה, אני מכירה נתונים אחרים. גראפיגם מגמת עיצוב  גב' תמר ריס:

 

הטכני  ,סות אורטחתחת  הוא ערדבכי התיכון צריך לקחת בחשבון  יעז:גב' ברוריה אל

ה ווחזהבה הראל מול ש "צריך לבדוק בבתי ספר בבבחסות ח"א. 

 סטרול.

מעברים, מתנדבים,  ס להורים, פעילות סטודנטים,בי": נקים ועדות 

לפרסם לבני  ועדה פדגוגית. לבקש מעידן תחבורה, הרצאות העשרה,

 -את ההרצאה של ד"ר עופר לוי שתתקיים בבית המייסדים ב הנוער

 18:30בשעה  22/9/19  -, לעודד אותם להגיע. ב 19:30בשעה  23.9.19

 :בנושא ועדות היגוי ישיבת ועדת חינוך

 ר עופר לוי, סמדר הלבני, אלגרה נעים.ד" –מעברים  .1

 אליעז, תמר ריס.ריה ברו –בי"ס להורים  .2

הלבני, אלגרה נעים, אסנת סמדר  –פעילות סטודנטים ומתנדבים  .3

 אלרום.

 אליעז, מנהל יחידת הנוערברוריה  –ה הרצאות , העשר .4

 אליעזרוריה ב –אומנות, ארכיאולוגיה +סיורים  .5

 ר עופר לוי, תמר ריס, שמוליק ישראלי, בתיה הרפז.ד" –הסעות  .6

 , תמר ריס, אסנת אלרום.הלבניסמדר  –ועדה פדגוגית  .7

 : עוז לתמורה ותל"ן.להעלות את הנושאים
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 רשמה: בתיה הרפז    


