
 בית ספר אמירים  –סיכום מפגש ועד הורים מרכזי 

  14/11/18תאריך : 

 קובי מאיס נבחר פה אחד להמשיך בתפקידו  –בחירת יו"ר ועד הורים  .1

  –תאריכים למפגשים הבאים  .2

1. 09/01/2019 

2. 20/02/2019 

3. 03/04/2019 

4. 15/05/2019  

o  בחדר המורים בבית הספר  20:00-21:30המפגשים ייערכו בין השעות 

 נתנה סקירה של הפעילות של בית הספר המתוכננות לשנה הקרובה מנהלת בית הספר שרון בינדר  .5

 כללים לנושאים לדיון במסגרת המפגשים :  .6

  כל רעיון או הצעה יתקבלו בברכה 

  לא יטופלו ולא יידונו נושאי כוח אדם 

  שיתוף בנתונים . התקציב של בית הספר =  התקציב של השנה סגור ; דנים בתקציב לשנה הבאה –תקציב

 בנוי מתקציבים שמגיעים ממשרד החינוך, המועצה ותשלומי ההורים . 

שנים ובה יעברו תהליכים להגדרת הייחוד  4בית הספר הצטרף לתוכנית ייחודית למשך  –תכנית "מארג"  .7

ביר את הדברים של בית הספר באמצעות השתלמויות ומפגשים של צוות הנהגה שעובד עם מלווה ומע

 ארבעת הנושאים שיידונו בהם השנה הם : ערכים, מיומנויות , חזון לשאר צוות החינוכי בבית הספר.  

וגרעיני תוכן מקדם. כמובן שמדובר בהמשך על שיתוף פעולה עם התלמידים וההורים. נכון לעכשיו, זה 

 מתנהל רק עבור הצוות. 

 יד ושילוב מקצועות; התחילו בכיתה ז' תכנית ללמידה באשכולות למ –תכנית "מצרף"  .8

שימוש במרחבי הלמידה השונים, פיתוח מיומנויות למידה שונות שלא בדרך  –תכנית "קדימה מדע"  .9

יש  פרונטלית . למידה מתקיימת בגלריה של בית הספר , כוללת ריהוט מתאים, מחשבים וטאבלטים.

 רעיונות נוספים לפיתוח התוכנית 

ת נושא מיתוג בית הספר ושימוש בהצגת התוכניות האלה כדי לייחד את בית הספר העלתה א –מירב עידו  .10

 כלפי חוץ 

שרון ציינה שיש כרגע תהליך יישובי חינוכי מטעם משרד החינוך שמלווה ע"י שאול ווינגרט לבחינת  .11

 פורמלי ביישוב -התהליכים החינוכיים במוסדות החינוך הפורמלי והלא

, ויש צורך לסיים את יום הלימודים  לתכנית "מארג"  השתלמות למוריםתתקיים  – 13/01/19בתאריך  .12

מוקדם יותר. הועלו מספר רעיונות איך ההורים ותלמידי התיכון יכולים לעזור כדי לא לשחרר את תלמידי 

 חטיבת הביניים כל כך מוקדם. 

 יש לקבוע מועד פגישה משותפת עם מועצת התלמידים  .13

 שרון ציינה שאחוזי הגבייה יורדים במהלך השנים האחרונות  .14

מתקיים מפגש בבוקר על יד המחנכות ולפעמים גם מורים מקצועיים בתחילת היום  –" בוקר טוב אמירים " .15

השנה שאין להם זמן אחר לדבר עליהם  שונים ומהותיים בלוח אירועיםכדי לתת לילדים ולמורים להעלות 

בק מהתלמידים שזה לא משמעותי מספיק. ככל הנראה תלוי במורים עצמם הפידבמהלך הלימודים. 

 שמעבירים את הפעילות הזו. 

 דובר על כך שלא ניצלו את הבחירות המקומיות להבנת תהליכים דמוקרטיים ובחירות  .16

 שרון הכירה בכך ואמרה שזה ידוע ובית הספר מנסה לטפל בזה.  –דובר על עומס במבחנים ולימודים  .17

 

 גלית אפורירשמה: 


