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זי הגיעו נו, שני אורחים יקרים בת חן ועושמחה שראש המועצה אית גב' ברוריה אליעז:

 בבי"ס אשל הנשיא. להציג תוצאות של בחינות בגרות

 

קציבי תהפועל מ משלתימ כפר אשל הנשיא הוא רנועה כפר :סקירה :ד"ר עוזי תפוחי

יש תוכניות  .רור מחוסר קביעת תקציבבסחהיום מערכת המדינה ה

על  1:12המערכת תתנהל ל, בקנה שלא ידוע אם יבוצעו בשנה הקרובה

הליך בניית ביה"ס בת אנחנו עסוקיםפי תקציב קודם היום 

מת מג –ביה"ח וטרינרי . בניית צפי של שנה וחצי לסיום ,לאוטיסטים

 פרויקט ,ה העבריתוגיה בחסות האוניברסיטת וביוללאוה חקוטרינרי

ענף עבודה. החיבור של  המייצררינרי מה ובי"ח וטיחיד בארץ עם מג

עוד בתכנית ספרייה חדשה  ,בי"ס אוטיזם ווטרינריה הוא נהדר

י המרחב הפנימ שלים , אולם ספורט עם שיפוץ מלא כמרכז משאב

 יצרנו חיבור יחיד.ריד מדאתלטיקו ו  ועל ב"שהפ בשיתוףתי. והסביב

 .ריצה לכל המשתתפיםבאשל הנשיא ייבנה מגרש כדורגל עם מסלול 

 

יש ילדים  ,כים למועדי חורףתשע"ט אינם סופיים מח נתוני בגרות פלד:חן  –גב' בת 

רות בספורט אפשר להשלים עד בג ו את הבגרות בגללשלא סיימ

הערעור שלהם לא התקבל, פנינו  ,ד להעתקהחש עם לדיםיש יהחורף, 

 15 –כ  כי מראהן המוצג ם שיבואו להשלים.. הנתואל התלמידי

 ת.ים עדיין לא סיימו את כל המטלות לסיום תעודת בגרותלמיד

ם שנים האחרונות עובדים על נתוני 3 –המלחמה על כל ילד קשה. ב 

מידים מהתלרבה ף ילד. השינוי תרבות לא לפספס א זהו פילוחיםו

 יח' באנגלית. 5מסיימים 

 

מאוד לא להשאיר את המשימה של המעורבות החברתית עד כדאי  גב' סמדר הלבני:

 אמצע יב'.

 

 ויכיר כי אתמול במנהל אמרה המפקחת על המעורבות החברתית חן פלד:-גב' בת

ם ילדים אדומים שחייבילעבודה כתובה. ות שע 30-קיץ בהדת בעבו

בעיקר מי שהגיע  אלהבה ילדים כעלה אין הרמו מבחנים 2לשפר 

אנחנו . כאלה בכל השכבה יש כעשרה תלמידים מאנתרופוסופי

לבין מה  ,בתהליך של שינוי ארגוני. יש פער בין תפיסת המורים

 ממוצע שלנו.הצי לעומת אר אין לנו ממוצע ,שקורה בפועל
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ת עומם לילדי להבי קצוע שלל מבכ ,כיתתיהממוצע החסר לנו  גב' ברוריה אליעז:

 אחרים. ותלמידיםים יטפנימיס

 

 ים אחרים.אי אפשר לחשב ממוצע של גיליון בגרות אני בודקת מדד חן פלד:-גב' בת

ת מה התפלגו ,בין ההגשה לציון הסופי ,בודקת הבדלים בין מורים

 הציונים?

 

צריך לשאוף , שונותהאוכלוסיות והאופי המקום חושבת שבגלל  גב' ברוריה אליעז:

די להבים הגיעו עם יל םלבדוק הא ,סיות שונותולבדוק ממוצעי אוכלו

את  אחרות השלימוהאוכלוסיות ה, אפשר לראות אם פער לטובתם

 .ממוצעים של ילדי להבים תמבקש ,הפער

 

לימים פערים האחוזים מאוד בהשוואה לפנימייה איך מש עורךאני  "ר עוזי תפוחי:ד

העלנו את אחוזי הבגרות ועכשיו  ,שונה איכות הבגרות ,דומים

 ת.משפרים את איכות הבגרו

 

 4-וב יחידות 3 -ע של הציונים גבוה ביווח ניכר כי הממוצעל פי הד גב' סמדר הלבני:

 .יחידות 4ב 100ולא מש יחידות בח 70ת. עדיף לקבל ציון ויחיד

 

 .30% –יחידות שעלתה ב  5אני גאה בכמות  חן פלד:-גב' בת

 

אצל יחידות  5 –יותר ילדים באשל הנשיא מגיעים ל  ,מבחינת ביה"ס דר הלבני:גב' סמ

 .להבים לא היה גידול ועליה תלמידי

 

 .ע"י המורים י להבים אינם מונעים מספיקילד גב' ברוריה אליעז:

 

יש תופעה  ,שעושים הכל כדי להצליחמלהבים  ת תלמידים יש קבוצ חן פלד:-גב' בת

 ,אמץהתיח' ולא רוצים ל 4י מתאים ל מרים:של תלמידים האו ארצית

גים שלהי מגיעים ,יחידות 4 –מוכנים להשקיע. ב , ישלימו אחר כך

 100ו  95ילדים עם  , כי ישכעסתי על המוריםנה שעברה בש. גבוהים

עם שנה קודמת  של בדקתי נתונים ,לגבי תשע"ט .יחידות 4היושבים ב

 5נחנו מעודדים ל נציאל אבזיהוי ילד לפוט ,למתמטיקהמורה ה

ל"ן ת ימתקיימים שיעור ,מעט לכולםנתנו הזדמנות כ ,יחידות

 ות .יחיד 5של  הניגשים עלינו במס' הילדים ,ותגבורים שכבתיים
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יש  ,כי הילדים וההורים אינם עושים מאמצים ,אמירהימה עם המסכ גב' סמדר הלבני:

 אחריות בית ספרית.

 

 ,ש יכולת צריך לעשות מאמץלמי שי ,נות זה ערךאני סבורה כי מצוי גב' בת חן פלד:

מיצוי  בנושא ישגיתאני ה ,יש תפיסה שאין צורך ללחוץ על הילד

יכולה לומר בגאווה כי בשכבה י' יש הרבה ילדים  ,הפוטנציאל

 בפיסיקה.מתגברים 

 

 מקדיםמשהו לא  ,לדעתי יש קושי באזרחות דוחסים הכל בשנה אחת גב' תמר ריס:

 כי לא ידעו את החומר ,אותם א מרגישים שרואיםל הילדים ,מספיק

 .לא הייתה מורה

 

נבחנים, מס' ה התלמידיםמס'  של בת חן תעביר אליי נתונים עדכניים ברוריה אליעז:

 וצע.ממהמלהבים והתלמידים 

 

 .התקיימוהשעות ביא' לא מה שנראה הוא כי אני מורה לאזרחות  :תמר ריסגב' 

אפשר לעשות  ,לשנתיים לפצלולא  שעות בשנה אחת 6 עדיף ללמד

 חשיבה מחודשת.

 

 10 –קבוצת ה  ,יח' הכללי 5בעיית בזמנו אמרנו בואו תפתרו את  גב' ברוריה אליעז:

ני המורים תמהה לגבי ש אני .יחידות 5 –נכשלו ב  תמטיקהבמ יחידות

ההורים  ?נעשהמה  ,יחידות שתלמידים שנכשלו בחמ שהחזיקו

 קיבלו תמורה וזמן ונכשלו במשימה. , המורים וןבמימהשתתפו 

 

 4ביה"ס לא יכול להשקיע רק ב ,כשילד לא מתאיםיש לנו קושי  פלד:חן -בת גב'

ואפילו  םימורים טובההנושא בטיפול. ו עם ברוריהמסכימה  ,ילדים

 ומצוינים לא ניתן לפטר אותם. מצוינים

 

חנו מגלים שהם אינם אם כך מה ניתן לעשות עם אותם מורים, שאנ עז:אלי ברוריהגב' 

 מקדמים.

  

 
 

 רפזרשמה: בתיה ה 


