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 בי"ס תיכון בגין  1פרוטוקול ישיבת הנהגה מס 

 :משתתפים

, גידעון פולישוק 6, דורון עראסי י10, גיל בובר יב10, אוהד שמואלי י11, אודי נגר י13, ירון בר י2, טלי לוי י7יב  – עמי מעודד 

, רמת שנהב  12, דגנית פרל יב4, ענת קסיאל יא4, יריב שמיר י3, לירז בושרי י8, אורית בושרי י10, קרן שלום אהרון י13יא

, אילנית 11, עדנה יצחק יב2, אורלי תגר יב10+י5, מלכי לוין י2, ארז קנטור יב10, עידית נבו י8, ישראל אביאל שנהב י8י

, אורטל  6י, טניה ימרום 6, גיא אלרועי י1, ערן סילברמן יב11, נעה גרוס י10, בטי יקוטיאל יב5חי יא- , נירה דוד11פורת י

, אירית בן אבי  12, יוליה מן קליגנוב י8, עדי שרר חדד י2, גילה אברהם י8, בתיה נחשון יב1, בת אל שימחי יא9קוממי יב

 .  4, תמי לנרד, טל לביא יא10, גילי אמיתי יא7יב

 

ולהורים   :  פזית, מנהלת זו השנה החמישית את תיכון בגין. מבקשת להודות ליו"ר הנהגת ההורים דבר המנהלת

 הפעילים בהנהגה.

 מורים . 140כיתות.ישנם  38תלמידים אשר לומדים ב  1224תיכון בגין כולל : 

ארצי,  8.2%מול  17.8%ארצי, בגרות מצטיינת  69%מול  85.5%התמונה החינוכית של בי"ס )תשע"ח( :  זכאות לבגרות 

 ארצי.  37.7%ול מ 67.5%יח"ל  5ארצי, אנגלית  15.5%מול  28.2%יח"ל  5מתמטיקה 

 .  0.2%טוהר בחינות  96.7%, התמדה 0.3%נשירה : 

יעדי בי"ס : קידום אקלים מיטבי, קידום הישגים לימודיים תוך מתן מענה לשונות, קידום חדשנות ויזמות בחינוך, חוק  

 השילוב וההכלה, קידום מעורבות חברתי.     

מעבדות מחשבים, שופץ חדר חקר בביולוגיה, שופץ המקלט, מרחב   2כיתות בניין ב, שופצו  3תודות לרשות: הקיץ שופצו 

 ללמידה אחרת כמעט והושלם, הצטיידות במזגנים חדשים נוסף חצרן.

כיתות, תקציב נוסף לתחזוקת מחשבים, תוספת פינות ישיבה, התקנת   3צרכים מהרשות: עגלות מחשבים בלפחות 

החינוך המיוחד, מתן מענה להורים נזקקים.    )בוטלה ועדת ההנחות טיפוח מרכז  –מצלמות נוספות בבי"ס, מרכז למידה 

 והנזקקים מקבלים ע"פ ניקוד העירייה. רוצים לעזור לנזקקים שלא רשומים בעירייה(.

מירה רכזת שכבת י נתנה סקירה על חודש ספטמבר )אשר נשלח להורים במייל ובמשוב(.כמו כן ניתנה סקירה על שכבות  

ו את השנה בלמידה משמעותית וצפויים להם פעילויות מגוונות בנוסף ללמידה בהמשך. מסע ישראלי,  יא ו יב אשר התחיל

 מסע פולין, חשיפה לחיילות מצהל טיול שנתי בפתח ועוד ..

עמי מעודד יו"ר הנהגת ההורים זה שנה שלישית, סקר את המטרות של ועד ההורים וכן   :דבר יו"ר הנהגת ההורים

ן שלו" הנוגע לתרבות הארגונית וההכנות למפגש ההנהגה:הציג את "האני מאמי  

מצגת תישלח לחברי ההנהגה מספר ימים לפני הישיבה אשר תכלול את פעילות הועדות והנושאים שידונו. נושאים  

נוספים יש להקפיד להעלות לפני הישיבה עם יו"ר ההנהגה ע"מ שהגורמים אשר צריכים לתת את הדעת יוכלו להגיב 

ורה מכבדתכראוי ובצ . 

 .כל יו"ר ועדה יציג את הפעילות בזירה שלו

 .כל הפעילות תרוכז מול הועדות השונות ע"מ לייצר שקיפות ושיתוף בכל דבר ועניין



לכל ועדה יש קבוצת וואטסאפ שעוסקת בענייני הועדה. לכל קבוצה מצטרפים הרכזים האחראיים מטעם בית הספר.  

פיד  ים להיות חלק מקבוצה זו. לעיתים זה רק "כאב ראש בשבילם" לכן נקזה יעיל ומקצר תהליכים. הם לא חייב

 .לשמור על תרבות הדיון והנימוס

הובאה המלצה מועילה להוסיף את לוח האירועים בבי"ס לגוגל קלנדר )ניתן ע"י כניסה ללוח האירועים השכבתי באתר  

 בי"ס.

ב יחזור להורים )עד רף מסויים(. אחוז גבייה השנתי עמד  כספים :בוטלה ועדת הנחות מזה שנה שנייה. הוחלט שכסף של י

 הודות למאמצים גדולים של צוות המזכירות הנאמנות של בי"ס.  91%סביב 

 : הוועדות הנבחרות

 .2, גילה אברהם י5, רנה מליחי י4, ענת קסיאל יא13יו"ר ירון בר י – ועדת פרוטוקול

 . 2, אורלי חג'ג' יב2, גילה אברהם י13,ירון בר י11י, אורי נגר 7יו"ר אבינועם לוי יא – ועדת כספים

, בת אל שימחי 10, גיל אמיתי יא7, לילי מרידן יא5, רנה מליחיי8, קרן שלום אהרון יא7יו"ר אבינועם לוי יא – ועדת פולין

 . 11, תורן רם יא1יא

, בתיה נחשון  7,אירית בן אבי יב10ל יב,בטי יקוטיא1,בת אל שמחי יא2, טלי לוי י 11יו"ר עדנה יצחק יב– ועדת אירועים י"ב

,קרן אוחיון  2,אסתי אגוזי יב2,ארז קנטור יב5,רנה מליחי י9,אורטל קוממי יב1ערן סילברמן יב ,7, נירה לביא יב8יב

 .12, ענבר סדרס יב12, חגית שפירא יא10,גיל דובר, יב2,חג'ג' אורלי יב10,איילת צור יב7יב

, גידעון פולישוק  8, רמת שנהב י6, גיא אלרועי י4, ענת קסיאל יא10יו"ר אוהד שמואלי י  -  ועדת נגישות בטיחות וביטחון

 ..10, גילי אמיתי יא13יא

 .2, אסתי אגוזי יב6, גיא אלרועי י13, ירון בר י5,מלכי לוי , יריב שמיר , דוד חי נירה יא4יו"ר ענת קסיאל יא – ועדת חזות

, לירז  6, גיא אלרועי י10, אהד שמואלי י11, נעה גרוס י11, תורן רם יא10, עידית נבו י10יו"ר גילי אמיתי יא – וליםועדת טי

 . 10, טלי דויד י12, אשרת מושקוביץ י2, ארז קנטור יב2, גילה אברהם י5, רנה מליחי י3בושרי י

, 6, טניה ימרום י8, עדי שרר חדד י6, גיא אלרועי י10ת נבו י, עידי12. יוליה קליגנוב י11יו"ר אילנית פורת י – ועדת אירועים

 , אילן הררי.4. טל לביא י8,אורית בושרי י12, חגית שפירא יא11, נעה גרוס י3,רונית שקדי י1בת אל שימחי יא

 . 8, רמה שנהב י8, עדי שרר חדד י5, נירה דוד חי יא8י –יו"ר ישראל שנהב  – ועדת רובוטיקה

 .10, גילי אמיתי יא10"ר אוהד שמואלי ייו – ועדת הסעים

, רונית שקרצי  10, עידית נבו י6, דורון עראסי י11, . אילנית פורת י4, יריב שמיר י5יו"ר נירה דוד חי יא  -  פרוייקטים מיוחדים

 .6, טניה ימרום י5, רנה מליחי י3, לירז בושרי י6, גיא אלרועי י3י

 

 עמי מעודד. -ו"ר הנהגת הורים התקיימו בחירות ליו"ר ההנהגה : נבחר י

 

 עמי מעודד ביקש וקיבל את אישור הנהגת ההורים להגיש מועמדות ליו"ר הועד הישובי. 

 באם יקבל את התפקיד יבחר סגן לתפקיד בבי"ס 

 טל לביא ומספר הורים ביקשו לציין לפרוטוקול את התנגדותם לנושא מהטעם שפחות ראוי לעשות את שני התפקידים. 

 להם יותר מנציג אחד מתבקשים לבחור נציג אחד בלבד אשר יורשה לייצג את כיתתם בהצבעות.   כיתות שיש



 אפריל. 23פברואר,  26דצמבר,  3המפגשים הבאים :  

 

 הנהגת ההורים מאחלת שנה טובה ומוצלחת לכל צוות ההוראה ועובדי בית הספר וכמובן לתלמידים. 

 


