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נוכחים: דודי, יותם, מיטל, יפעת, אורית, רקפת, רונית.
נושאים שהועלו לדיון:

המלווה הקרובה.האם ניתן לצרף נציג הורים לוועדהדודי יבדוקוועדה מלווה-.1
ערב מעגלים- מפגש לא פורמאלי בין הורים- מורים- תלמידים. היו מפגשים עם הורים בישובים (הגיעו.2

ליזוםאוליתלמידים.עםכאלומפגשיםליזוםרעיוןבעברהועלהמפגשים.3עודיהיואיש).10-15
דודי יבדוק את הנושא.תהליך כזה לקראת האביב.

תקשורת של הוועד מול ועדים כיתתיים עוד לפני יום המורה. דודי יבקש מהמחנכים להעביר מסר.3
ניסוח ההודעה באחראיות הועד.בשם הוועד.

עדכונים מדודי:.4
לאהבא:הצעדהמסורת.עםפעולהמשתפתלאההנהלהשיפור.יש-1.9מסורת*

מכניסים תלמיד ללא לבוש נאות. יש השתתפות במסיבה. בשנה האחרונה התקיים טקס פתיחת
שנה. פעולות הוונדליזם עברו לשוליים.

* למה אין מועצת תלמידים ? יש בקציר.
דודי- ילמד את הנושא (יש לשוחח עם איתי כהן הרכז מקציר).

כן שוריין תקציב להובלת תלמידים. נצבעו אירועים שהתלמידים יובילו.
מ- ז-יב יהיו אירועים חברתיים שינוהלו ע"י תלמידים. זו אחת המטרות של בית הספר. ניהול עצמי של

תלמידים כמו שבכיתת משגב ושם זה עובד יפה.
בחטיבה זה מתקיים באנגלית- משימות פתוחות לתלמידים. יש קבוצה ב- ח' וקבוצה ב- ט'.

חוץ מזה יש זמן גמיש- שעה בכיתה + מורה מקצועי שזו השעה הפרטנית שלה. זה מתקיים בכל
כיתות החטיבה. המטרה לאפשר למחנכת לפגוש את התלמידים ליותר זמן.

חיזוק הפרט: מערך פרט מפותח יחסית בחטיבת הביניים. רוב המענים בתיכון היו לימודיים ופחות.5
רגשיים. השנה יש את אושרית- מדריכת מוגנות- עבדה עד היום רק בפרטני. השנה משלבת גם

עבודה בקבוצות. קבוצת בנות שעובדת על דימוי גוף, לחץ חברתי וכד'.
בקציר יש ש"שינים שמסתובבים במהלך שעות הלימוד ואוספים את התלמידים שנפלטו מהשיעורים.
אלו אותם ש"שינים שמלווים אותם אחר הצהריים כך שההכרות המקדימה מורידה חסמים ומאפשרת

טיב העשייה תלוי במי אותם ש"שינים.היו שנים שהיהדודי יבדוק למה זה לא קורה.שיח פתוח.
העשרה בחטיבה- עלה קושי לאתגר ילדים שהגיעו לשיעורי העשרה. יש קושי של המערכת לגייס.6

צוות שייתן מענה מבחינה אקדמית ויצירתית.
אולי לבדוק מול תוכניות קיימות כמו מכון דוידסון ?

הבעייה היא לא בתוכנית אלא במי יכול להוביל אותה.
למחויבות להובלת תוכניות כאלו. אנשים מתוךאנשים עם זיקה חינוכית ורצוןהורי הוועד ינסו לגייס

הקהילה.
פעילות במועצה- אולי לשלב את אופן הפעילות במועצה בלימודי אזרחות ? מגמת אזרחות ?.7

דודי יגשר בין יותם לאחד מאנשי החינוך בקמפוס.
התנדבות ותרומה לקהילה- כל שכבה בבית הספר בין פעם לפעמיים בשנה. השאיפה שההתנדבות.8

תהיה במקום קבוע.
צריך להעלות את הנושא בפני מיקי- רכז ההתנדבות.

נזקקות.למשפחותלתרוםהחדש-השומרעםקשרליצורזית-שמןל'50מסקוהתלמידים
הכרות והעמקת הוועד בתפקידיםמפגשים הבאים דודי יביא כל פעם בעל תפקיד שונה לשםל.9

השונים.


