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שלום לכולם,
להלן סיכום ישיבת ועד הורים ברנר מספר  2לשנת הלימודים תשע"ט מיום שני .5.11.18
משתתפים :מטעם בית הספר נכחו :עמי דגן -מנהל  ,יוליה קירט – סגנית ,בני בן דוד – רכז י"א ,דוד
שרעבי – מנהל אדמיניסטרטיבי ,הלית צ'רנוברוב – רכזת י"ב ,מלכה שמיר – רכזת משיבי הרוח.
נכחו  22חברי ועד.
בחירות לתפקיד יו"ר הועד
רונית ניר נבחרה להחליף את יובל בתפקיד יו"ר הועד.
ברכות ליובל על מילוי התפקיד על הצד הטוב ביותר במהלך השנה האחרונה – תודה יובל!
אבי בלין ימשיך בתפקידו כגזבר הוועד לשנת הלימודים תשע"ט בהתאם להחלטה מהישיבה הקודמת.
רונית מציינת שחשובה עבודת הועדות השונות לצורך העלאה וקידום של נושאים בהם יכולים ההורים
לסייע להניע מהלכים שיתרמו לבית הספר.

עידכונים שוטפים
-

מיד אחרי סוכות החלו פעילויות העשרה והן רבות.

-

טיול י"א זז בשל אילוצים – יום בחירות לרשויות  -ובשל מזג האויר הטיול קוצר ביום
והתלמידים חזרו מוקדם מהרגיל

-

בעקבות לוחמים – לא התקיים בגלל עיצומי המורים

-

היתה חשיפה לשנת שירות

-

מחר יום ג' תיערך חשיפה למכינות קדם צבאיות.

-

י"א התחילו הכנה לצה"ל

-

י"ב גם הם התחילו הכנה לצה"ל.

-

התחלנו במופעי סל תרבות מורחב – ראינו את ההצגה "תיכון מגשימים" ועל הפרק – מופע מחול
ומופע גאז'.

-

ערכנו סמינר לט' ביום חמישי  .1.11.18מלקטים משובים.

-

התחלנו בהגשמת תכניות הצוות של האח"מ – לשיפור אקלים חינוכי מיטבי.

-

יש השנה ריבוי השתלמויות מורים שבחלקן הגדול קשורות לאח"מ.

-

התחלנו באספות כיתה ,יאספו תובנות מהתהליך .הדבר מצריך היערכות רצינית מבחינת
המערכת.

מחאה של בי"ס שער הנגב –מנהיגות י"ב לקחו את העניין על עצמם ומחר מגיעים עם חולצות שחורות
ואיסוף כסף לתמיכה .זה ממש מרגש לראותם מכינים את הפעילות.
בשבועיים הקרובים:
-

סמינר משיבים

-

סמינר מנחי עמיתים

-

סמינר י"ב
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 30.12הרצאה של פרופ' עדה יונת ,כלת פרס נובל לכימיה ,לתלמידי ט ומסלולי כימיה י – יב ,בשעות 10-
 11.15באולפנה למוסיקה .הורים חברי ועד מוזמנים.
עדכונים של יוליה לגבי השתלמויות:
כהמשך להחלטה לטפל באקלים החינוכי המיטבי (אח"מ) ,הוקמו כ 8-מעגלי שיח שונים של מורים
המובלים ע"י גורמים פנימיים (לדוגמא – השקפה ,לחיזוק הפרקטיקה של ההוראה והוצגו דוגמאות
נוספות)

התחילו ליישם חלק מההמלצות והתובנות בעקבות תוצאות סקר האח"מ
בשבועיים האחרונים – 'אסיפת כיתה' אסיפה בה יושבים המחנך ,המלווה והמורים של אותה כיתה
לגיבוש שפה אחידה לכלל המורים ותובנות ומחשבות משותפות לגבי אותה כיתה
אסיפה כזו מתקיימת פעמיים בשנה – נשאלה שאלה מצד ההורים האם זה מספיק והאם זה אפקטיבי.
הוסבר שזה בנוסף למפגשים רגילים כגון מפגש של מחנכי הכיתות עם רכז/ת השנתון והיועצת הנפגשים
כל שבוע .המטרה היא לעבור על פרופיל כיתתי ,לא ירידה לפרטים לגבי התלמידים.
אם יהיה עדכון לגבי תובנות מסבב המפגשים הראשון– יובא לועד בפעם הבאה.
היו  3צוותים לנושא אקלים מיטבי ,העבירו תוצרים לעמי ויחד הוחלט לתעדף פרויקטים ליישום
עלה לדיון כיצד משלבים את ועד ההורים – צוות אקלים חינוכי ייפגש עם ראשי הצוותים מטעם בית
הספר וילמד את המלצותיהם.
דוגמא ליישום תובנה של אחד הצוותים  -נעשה שינוי במודל החונכות בשנתון ט' בעקבות תובנות שעלו
יחד עם נציג ההורים (אבי חדידה) .מלווה לימודי שלא מלמד את הכיתה כמעט ואינו פוגש את המלווים
שלו .משתדלים שמלווה לימודים יהיה מורה בכיתה ,בנוסף מלווה לימודי משתתף בישיבות צוות מחנך
רחב פעם בשבועיים (לא היה בעבר) ועוד נהלים כדי להדק את הקשר בין המלווה למלווים שלו.
רוצים לעשות שינוי בתעודת המחצית ביחס להיגדי המורים ,בודקים אפשרות שהמורה יוכל לרשום הערה
חופשית .בבדיקה כרגע אם אפשר גם היגד וגם הערה חופשית על מנת לייצר התאמה לכלל המורים.
חלוקת עומס בין שכבה יא' ושכבה יב'
ענת אדלר הציגה את הנושא – לדבריה ,חוסר איזון בחלוקת הבגרויות בין י"א לי"ב .נעשתה בדיקה של
המודל המוצע גם אל מול בתי ספר אחרים שבהם זה פועל כך.
ההצעה כוללת – העברת בגרות בספרות לכיתה י"א ,ובגרות בתנ"ך לכיתה י"ב (ללא לימודי תנ"ך בכיתה
י"א) .וכן בי"ב העברת הבחינה באזרחות למועד חורף.
הוצג מסמך שמפרט יתרונות וחסרונות – מצורף.
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ניתן מענה מקיף מצוות בי"ס ע"י יוליה ועמי:
מקיימים פיילוטים בנושא בכיתות אתגר ומב"ר (ספרות ותנ"ך) ובבגרות חורף באזרחות בשלוש כיתות
הטרוגניות.
עד לפני  5שנים היו חלק מבחינות הבגרות בכיתה י' (כחלק מהרפורמה של פירון הן ירדו)
עוד נקבע ברפורמה שתתקיים רק בחינת בגרות אחת חיצונית בכל מקצוע
אחוז מסוים (לרוב  )30%מחומר הלימוד הועבר להערכה בית ספרית לרוב הערכה חילופית שחלקן
מבוצעות כבר בכיתה י'
בכל מקצועות הלימוד למעט מתמטיקה על כ 30%-מהחומר אין מבחן חיצוני אלא הערכה פנימית.
ישנם אילוצים של בית הספר – לומדים  5ימים בשבוע וכל הכיתות מסיימות באותה השעה
הבחינה היא סוף של תהליך והלמידה מתייחסת למספר שנים
יש מקצועות שמשרד החינוך מכתיב מתי תתקיים הבחינה (אזרחות לדוגמא רק בי"ב)
עמי מציין שהכיתה העמוסה והקשה ביותר היא כיתה י"א .הייתה גם זעקה ארצית של התלמידים לגבי
זה אבל המשרד לא פתר את הנושא וצמצם רק מעט מחויבות אישית.
הערכה חלופית בברנר מתבצעת ל 4-מקצועות בכיתה י'
בספרות ותנ"ך המורים סבורים שיש יתרון מבחינת בשלות התלמידים להתמודד בהבנה וכתיבה בכיתה
י"ב לעומת י"א.
כאמור עורכים פיילוט עם בחינה באזרחות להעביר לבגרות חורף.
מצ"ב קישור למצגת שהוצגה בישיבה וכן מצורף המסמך.

בחירת צוותי עבודה מצומצמים לעבודה ממוקדת
הועברה בין חברי הועד טבלה להצטרפות לצוותי העבודה
הצוותים שהוצעו:
-

צוות תרבות לבחירת הרצאות הוועד לשנה זו להורים.

-

צוות בינוי ומראה  -להתחברות להנהלת ביה"ס ,להכיר את השינויים הצפויים בבינוי ומראה
ביה"ס ולתרום ככל הניתן.

-

צוות אקלים חינוכי  -לסיוע להנהלה להטמעת מסקנות הוועדות משנה שעברה.

-

צוות שיתוף הורים ,תיעוד וחיזוק תדמיתי  -לחיבור העשייה בביה"ס להורי התלמידים.

-

צוות להצעת תכני העשרה ותוכן נוספים

-

צוות לעבודה וקשר רציף עם המועצות – לרתימת כל  3המועצות לקשר חיובי עם בית הספר
ותיקצוב ראוי של תלמידיהם
מצורפת טבלה עם שמות המתנדבים – מי שלא שובץ מוזמן לעשות זאת.
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סיכום
על מנת לקיים ישיבות אפקטיביות ,חברי ועד המעוניינים להעלות נושא מסויים לישיבה ,מתבקשים
להעביר הסבר קצר על הנושא ליו"ר הועד ולקראת הישיבה יופץ ההסבר לכלל חברי הועד על מנת
שיוכלו להתייחס ,להגיב ולהביע דעה במהלך הדיון.
ישיבת הוועד הבאה מתוכננת ליום שני הראשון שלאחר חנוכה  17.12.2018 ,בשעה  19:30בחדר אנגלית
של ביה"ס.
חג חנוכה שמח !
רונית ניר ,יו"ר הועד

