
 פרוטוקול ישיבה מס.3

12.3.19 
 נוכחים:

 עופר זעפרני- מנהל בית הספר

 יורם מזוז- יו"ר הנהגת הורים

 וההורים- אהובה זוסמן, אפרת גל, טובה בן יהודה, משה ביטון, ליליה שמביק,
 נורית מרחום, ארנון בן הרוש, ניקול יעקובי, משה מאמו, אהובה לאונה, דורית

 קלודה,  סימה לוי, זהבה חסידיאן, אודליה סויסה, שי אסיג, אודליה יעקב, איתי
 ברזל, לימור אדרי, גלעד שטרית, טלי סבג.

 

,TED בשנה הבאה כנראה ייכנס ל ערב הדיבייט- השנה נערך בסגנון  * 
 בינלאומי. הערב גרף מחמאות רבות,אחוזי הצפיה היו גבוהים ומרשימים. בשנה

. GOLD TED הבאה כנראה ייכנס ל 

 היו 13 טדים. הזוכה-רם בלילי,תלמיד יב' , דיבר על נושא השיימינג.ההופעה
 היתה סוחפת ומשכנעת.

 חשוב לציין שכל ההפקה נעשית בתוך ביה"ס,אנחנו לא שוכרים גורמי חוץ!

  זה המקום להודות ולהזכיר את הצוות כולו שעמל על הפקת הערב- החל
 מבניית התפאורה, הפעלת הסאונד.תודה לכל העוסקים במלאכה,וגם לכ-200

 התלמידים שלקחו בזה חלק.

 מטרת הטד היא לא רק מופע,אלא זיקה לקהילה והעברת מסר- שכל אחד
 יכול!

 * טיול שנתי כיתות ט'- אתמול  (11/3 )יצאו כיתות ט' לטיול לחמת גדר.מחר
 יחזרו.

 * פורים- כמדי שנה נקיים נשף פורים. החגיגות יתקיימו ב - 2 מועדים:

 19:00- לכיתות ז'-ח'.הם יקבלו במה ודיג'י נפרדים,שתיה,כיבוד ועמדת מגנטים.

 20:00- לכיתות ט'-יב'.

 כמו כן,תיערך כמיטב המסורת תחרות תחפושות נושאת פרסים (עופר גייס
 מתרומות סכום נאה לפרסים- 20,000 ₪).



 בוקר פורים (19/3)- כיתות ז'-ח' ישתתפו בעדלאידע,שתצא מרחבת השוק.
 התחפשות כיתתית. ברחבת הסראיה בשעה 13:30 יתקיים מופע של כוכב

 הנוער מרגי.

 כיתות ט'-יב' ייצאו להתנדבות בקהילה: יארגנו משלוחי מנות, וכל כיתה עם
 המחנך/ת שלה תתרום במוקד אחר בעיר צפת.

 *פרס החינוך- שוב,זכייה משמעותית ומשמחת-פרס החינוך הארצי של ארגון
 המורים, בסימן תרומה לקהילה.

 בטקס היתה גם נציגות מהנהגת ההורים.

 * תכנית מעברים-תכנית מעברים יצאה לדרך.יגיעו אלינו כ- 95 תלמידים מ 13
 בתי"ס,גם מהקהילה הדתית.

 * ערב חשיפה ל"מופת" - ב- 1/4 ייערך ערב חשיפה לכיתות המצוינות (מופת)
 בשעה 17:30. הוזמן פרופ' עמוס רולידר להרצות להורים ןהתלמידים בנושא

 התבגרות בעידן הנוכחי. ההרצאה תחל בשעה 18:30.

 יוזמנו הורים ותלמידים, חברי הנהגת ההורים יוזמנו אף הם, וכן קהילת
 עזריאלי.

 * ייערך ערב הפקה של מגמת תיאטרון של כיתות יב'.

 * גדנ"ע - כיתות יא' ייצאו בשבוע הבא למסע הכנה לצה"ל בשדה בוקר ל -
 ימים.

 * מסע לפולין- כיתות יב' ייצאו כמדי שנה לפולין.המסע ייצא ב - 27/11. ערב
 חשיפה להורים יתקיים מיד אחרי פורים.

 *טיול שנתי כיתות יב' - הבוגרים יצאו לדרום,ים המלח,נחל שלמה,שביל
 הנחש/מצדה ואילת. המסע היה מדהים ומפרך.(עופר הצטרף לטיול ביום

 השני,היות ויום קודם לכן קיבל את פרס החינוך...). בערב נערך טקס ב "דגל
 הדיו" ולאחריו שוחררו התלמידים באילת לשעות בילוי חופשיים, וכן שיט
 בים-האדום עם דיג'י ,מוזיקה וכיף.למחרת בילו בחוף החשמל,צללו,ואכלו

 ארוחת צהריים מפוארת בבית מלון.

 * בעיות משמעת בטיולים - עופר מעלה את הנושא הבוער כדי לקבל תמיכה
 בנוהל החדש שהציב- ע"פ חוזר מנכ"ל, ילד עם בעיות משמעת חמורות

 בטיול,ביה"ס יכול לא להוציאו,או להוציאו עם הורה-מלווה,או באם יצא לטיול
 ועובר משמעתית על הכללים, אמור לחזור הביתה עם מלווה/הורה.

 עופר הנהיג עכשיו נוהל חדש (שהופעל כבר ועבד)- הורים לילד כזה יפקידו
 בביה"ס צ'ק-ביטחון שייגבה אם התלמיד יתפרע בטיול.עופר רוצה להבטיח את



 המשך הפעלת הנוהל ולכן נערכת הצבעה-   כלל ההורים בחדר הצביעו בעד
 ואישר !

 * טיולים נוספים - כיתות ז',ח'- ייצאו בחודש מאי לטיול בן יומיים,לאיזור הגליל
 מערבי,חיפה והכרמל.  כיתות ט',י'- טיול בן 3 ימים. וכיתות יא' לטיול בן 5 ימים.

 * אייפדים - אחוזי הגביה נמוכים.ביה"ס גם טרם קיבל את אישור השתתפות
 הרשות במימון המכשירים,בשל חילופי השלטון לא מזמן.חשוב לציין,לאור

 השאלות שעדיין עולות לגבי תדירות השימוש באייפדים ויעילותם בשיעורים-

 לא חובה לרכוש! ניתן להשאילם!

 * תכנית עזריאלי- טובה מעלה את הנושא,מציינת שהשנה התכנית לוקה
 בחסר-עוד לא התנהלו שיעורים כסדרם,ויש בעיות בשעות.

 עופר מסביר שהתכנית מיועדת לכיתות ז'-ט' כשבכיתה ט' ההיענות/נוכחות
 קטנה..מיועד מראש לקבוצה מצומצמת,המטרה היא לצמצם פערים.השנה- 18

 תלמידים בתכנית.

 * מסיבת סיום כיתות יב' -תיערך בחודש יוני.

 
  פרוטוקול:טלי סבג

 

 

  

 

 


