
 פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים

28.2.17 

 נוכחים:

 מנהל בית הספר -עופר זעפרני 

 יו"ר הנהגת ההורים -יורם מזוז 

שי אסייג, ריקי ביטון, רחלי פלס, טלי סבג, טובה בן יהודה, דורית קלודה, אשר 
, אודליה סויסה, אהובה מזוז, מיטל פלה, גלית בן שבת, זיו יאיר, ליליה שמביק

 .דאודילאונה, סיגל אנטלר, שושי חורי, לימור שוקרון, ארנון בן הרוש, ירדנה 

 .תעודות סמסטר ראשוןיחולקו  19/12ב *

חדרים, עם מולטימדיה  7. מדובר במסכת של חדרי בריחההובאו  -ט'  -כיתות ז'  *
 15ום לצוות של עד שנה למדינה. יש מק 70-מיזם העוסק במתקדמת, מסכי מגע... 

יהיו  ילד. זהו משאב של עשרות אלפי שקלים שהבאנו לרווחת התלמידים, והם
 פתוחים בקרוב גם לקהל הרחב.

עלה לאוויר אתר חדש ובנוסף גם אפליקציה. כשמקלידים 'הרב  - אתר בית ספר *
וון כך שנהיה ראשונים. כמקבלים את הקישור הראשון. מנוע חיפוש  תחומי צפת' 

ועד הורים: מופיע דף קשר של  -מחיצה  דוגמאות: האתר ברמה גבוהה מאוד.
 תיאטרון לכיתה י' ועוד.                                                                   מגמות:  -מחיצהת ההורים. הנהג

 
סרטון המציג ומשווק את בית הספר. הכל נעשה "הום מייד" באולפן שלנו,  מופיע

משתמש בטכנולוגיות גבוהות )נעזרו בנאמני  לא עולה לנו כסף. הסרטון חדשני,זה 
 .(תקשוב

 ביה"ס חדש ומעודכן. תקנוןכמו כן, ייכנס לאתר גם 
 
בכפר  למנהלת אגף החינוך  ת את תפקידה, היא זכתה במכרזיימחני יאיר מס *

ורדים. מכרז לסגנית שנייה למנהל נוציא רק בקיץ. כרגע עידית לקחה על עצמה 
. את כיתתה של חני )תפקידים נוספים ולעזרתה איריס דיין )ממלאת מקום זמני

)כיתה ט'( תחליף אורנה קובי, הן בהוראה והן בחינוך. כמו כן תשלים כמחנכת 
 משימותיה בהכנה לבגרות חורף באזרחות.

הנחייה שעל ובנים. הועבר נוהל  80בשכבה  - טקסי עלייה לתורה -כיתות ז'  *
! איחור מעבר לכך משבש את שגרת 9:00התלמידים לחזור לבית הספר עד השעה 

"לאחר דיון חוזר, ולאור העובדה  -. נחדד את הנוהל ונעבירו לכל ההורים הלימודים
דים רציפה וכדי למנוע לחצים בנים בכיתות ז' על מנת לנהל שגרת לימו 80שישנם 

 ".9:00חברתיים הוחלט שבמקרה של טקס עלייה לתורה התלמידים יחזרו עד 

במעמד קבלת התעודות )בתוך התעודה  - yschool - פרטיים\שיעורים מתוקשבים *
 קוד( לשימוש ללא הגבלה וללא עלות.(עצמה( כל תלמידי בית הספר יקבלו הרשאה 

מבחינתו של עופר  -קשים בבתי ספר ברחבי הארץ  אלימותאירועי לאחרונה אירעו  *
זהו קו אדום. יתקבלו הנחיות ונהלים לעונשים חד משמעיים. לדוגמא: הורים 

הרחקה לצמיתות  -שנים בכלא, תלמיד אלים במיוחד  5עד  -שתקפו מורים 
 מהמוסד.



ישנו מדד למידה, כלומר תחושת מסוגלות של התלמיד )כמה הוא  - מיצ"בים *
 (.ועוד מאמין בעצמו, כמה "מרימים אותו"

 הישג חסר תקדים! - 90%ובבית ספרנו  62% -התוצאות בכל הארץ 

עוד מהיסודי )לבית  נוצרים פערים שהם סוחבים -כמו כן יש מצב לימודי )ז',ח'( 
 ספר יסודי קשה יותר לגייס משאבים, השוני הוא מהותי(.

  !85-88%ובבית ספרנו  60% ממוצע ארצי עד -זכאות לבגרות אחוזי  *

חוקרי נוער ואנשי מקצוע  - ופעילות מניעתית בתחומים שוניםמבוקרות סדנאות  *
נכנסים מדי חודשיים וחצי לכיתות )החל מז' ח'( ומחדדים לתלמידים "מה יקרה 

אם". נושאים כמו אלימות פיזית,מילולית,אלימות ברשת,סמים,אלכוהול,חוקי 
שושי חורי מציעה להעביר סדנאות כאלו גם  ומיניות. אכיפה ומשמעותם

 ון(.להורים.עופר מסכים ויקדם את הרעי

כאמור, כדי לרכושם יש השתתפות  -חלוקת האייפדים מתעכבת  - אייפדים *
בשנה(,  בנוסף השתתפות מהרשות ומרשת עמל. השנה, התשלום  450₪מהתלמיד )

 מהרשות לא עברה למרות קבלת ההיתר מאגף החינוך. 
מתלמידי ביה"ס מקבלים את האייפד גם ללא השתתפות  חלק קטןיש לציין ש

 בות של קושי כלכלי.עצמית מסי
רכישת האייפד איננה חובה. אפשר להשאיל אייפד לשיעור ולהחזיר. האייפד אינו 
יחליף לעולם את ספרי הלימוד. זהו כלי עזר שימושי ויעיל לחיפוש מידע ולביצוע 

אפשר  .מופיעים בו ספרים דיגיטליים -באתר ביה"ס מופיע מחיצה "ענן חינוכי" )
 .(יהיה לבצע משימות דרכם

 
 .נעשה ונצליח""נעשו מחוות יפות של הורים למורים. בסימן  -יום המורה

  
 -ההורים מתבטאים

 
ר"פ)בתה רוצה ללמוד -מדוע לא משווקים את ביה"ס גם בוילקומיץ-סיגל אנטלר *

 . עופר עונה שלא ניתן, היות ומדובר באיזורי רישום.עם חברותיה בכפר בלום..(
גלית תוהה מדוע אין סיורים  -בריאות-מערכותבתה במגמת  -* גלית בן שבת

,ניסויים..בערב החשיפה הובטח שלא יהיו רק לימודים לימודיים בבית חולים
 קונבנציונליים.עופר הבטיח שיהיו בעתיד,הוא סגר זאת עם בי"ח.

היא שואלת האם יש פיקוח על התלמידים שאכן -כמו כן, נושא ההתנדבות בקהילה
עליהם ולא מבזבזים את הזמן. עופר עונה שאכן יש והוא הם עושים את המוטל 

 יחזק זאת אם צריך.
אסיפות הורים. ישנם מורים שאינם נמצאים היכן שאמורים להיות )לפי -טלי סבג *

הרשימה שההורים מקבלים(. עופר מציע בפשטות להתקשר לאותו מורה ולשאול 
 למיקומו.

רים,מבקשת וומים לא ברתשלומי תל"ן.טוענת שישנם תשל-*לימור שוקרון
 פירוט.עופר מזמין אותה אליו להסברים לשביעות רצונה.

 
 
 

 פרוטוקול: טלי סבג
 
 



 

 


