הנהגת הורים בגין ,ישיבה מספר  1תשע"ט 4.10.18
משתתפים:
מטעם בית ספר
פזית היבש  -מנהלת בית ספר ,שרונה משה  -סגנית מנהלת  ,דורית גמליאל – ס.מנהלת ,אורית
גלעד  -רכזת שכבת י' ,רונית ביבר – יועצת שכבת י' ,שירלי קצב  -רכזת שכבת יא' ,חרות יצחק-
לוי  -יועצת שכבת יא' ,ריקי סלס  -יועצת שכבת יב'
הנהגת הורים
עמי מעודד – יא + 7יו"ר הנהגת הורים ,אבינועם לוי יב ,6אלון סלמי יב ,2בטי יקוטיאל יא,10
בת-אל שמחי י ,1גיא עשרי יא ,4גיל דובר יא ,10גילי אמיתי י ,10טל לביא יא ,11יובל פליקס
יא ,2נירה דוד-חי י + 5יא ,6עדנה יצחק יא ,11עמרי הרמן יב ,8ענת קסיאל י ,4ערן סילברמן יא,1
רונית פוני-ויצמן יב ,8רונן אליהו יא ,5רם תורן י ,11שירלי כהן-גרוס יא ,6תומר הלחמי יא7

דברי פתיחה מנהלת בית הספר ,פזית היבש:
בבית הספר  1156תלמידים:
שכבת י'  424תלמידים ב 13 -כיתות
שכבת יא'  393תלמידים ב 12 -כיתות
שכבת יב'  339תלמידים ב 11 -כיתות ( 10עיוניות  1 +קטנה)
הכיתה הקטנה בוטלה לפני שנה והתלמידים בשכבות יא' ו-י' משולבים בכיתות .המורים מציינים
שהכיוון הוא חיובי ומוצלח.
שנת הלימודים נפתחה בהצלחה ,צוות ביה"ס משתף פעולה לטובת התלמידים ,החלטות מתקבלות
ע"י הצוות הניהולי במשותף.
מבדיקת הישגי החטיבות העליונות בהתאם לכללים ולקריטריונים של משרד החינוך ,בית הספר שלנו
קיבל אות הערכה וציונים גבוהים בקידום תלמידים בתחומים :לימודי ,חברתי ,ערכי.
תשע"ט חשיבה קדימה:









הגדלת מספר שעות הלימוד במתמטיקה ב 5 ,4 ,3-יח"ל.
השתתפות ביה"ס בתוכנית העתודה המדעית הטכנולוגית לקידום לימודי המדעים.
הוספת מקצועות בהשכלה כללית :חינוך פיננסי ,ערבית ,פסיכולוגיה ,ספרות עולם ,תיאטרון,
פילוסופיה ,משחק ,אנגלית.
מתמטיקה ואנגלית – הזדמנות לכל תלמיד ללמוד ולהצליח ברמת הלימוד בה הוא מעוניין.
יישום מדיניות הכלה מתלמידי החינוך המיוחד ועד למצטיינים.
ביצוע מעקב פדגוגי צמוד.
ניצול מיטבי של השעות הפרטניות.
הקמת מרכז למידה תומך בתלמידים מתקשים.

שכבת י' :אורית לוי-גלעד – רכזת ,רונית ביבר  -יועצת
הכיתות נבנו וחולקו באופן מאוזן כך שלא תהיינה כיתות חזקות או חלשות .גם תלמידי התלת שנתי
מפוזרים בין הכיתות .יש מספר בקשות למעברים בין הכיתות.
החודש הראשון עסק בקליטה ,יום גיבוש  + ODTבריכה
יום מוקד לקראת התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית
מחר -הרצאת פתיחה ,שיח בנושאים מניעתיים :אלכוהול ,אופניים חשמליים ,סמים
זהירות בדרכים – דגש על אופניים חשמליים
זהות -ישראלית ,יהודית ,שבוע זכויות האזרח
יום הסופר והספר ,יום השפה העברית ,יום איכות הסביבה ,יום פיזיקה ,יום כימיה
טיול שנתי ,סיור לירושלים ,חלוקת תעודות זהות
הרצאות מתלמיד לחייל -מניסיון בשנים קודמות ,מפגש ראשון בסוף י' כיוון שיש תלמידים בתחילת יא'
שמקבלים צו ראשון.
יום בחירת מגמה
מפגש עם ההורים לנושאים פדגוגים והכנה לבגרות.
תוכנית נחשון -עזרה וירטואלית לתלמידי  4/5יח"ל רישום בשבועות הקרובים.
שכבת יא' :שירלי קצב – רכזת ,חרות יצחק-הלוי  -יועצת
רוב התלמידים מרחיבים  2מגמות
יום סדנאות לקראת גיוס ,הכנה לצו ראשון
מסע ישראלי -נערכים אליו ,שנה ראשונה 6 .ימים של מסע ערכי (אני – קהילה – מדינה)
מעגלי שיח ,התנדבות בקהילה ,ירושלים
ימי מוקד בנושאים ייעוציים :מניעת התמכרויות ,אלימות ברשת
יומיים מסע רגלי ולינת שטח .כל התלמידים משתתפים
הצגה -הקיץ שלי
יום הספר והסופר
מכוני שואה -הכנה ל 30%בהיסטוריה ולמסע לפולין (יד ושם)
סדנאות זהירות בדרכים ,לומדים נהיגה
המסע לפולין יצא בספטמבר  2019ההכנות יתחילו בסוף נובמבר ,הכנת התלמידים בפברואר.
שכבת יב' :מירה לוי – רכזת ,ריקי סלס  -יועצת
הכנה לצה"ל :מבחנים ,גיבושים לצבא ,מכינות לקראת שרות ,מיצד חילות
 17.10יום בעקבות לוחמים רמת הגולן .ימי מוקד.
הצגה – רומאו ואמא
טיול שנתי להרי אילת ,לינה בתמנע
מסיבת סיום 6.6.19

אתר בית הספרhttp://beginhs.co.il/ :
לוח מבחנים ואירועים מופיע באתר מפורט עד סוף שנת הלימודים
האתר החדש עלה לאוויר ,יחוד לכל שכבה :הלוח מפוצל לפי שכבות
מופיעה גם מערכת השעות כולל שינויים וביטולים באפליקציית "שחף" שמעלה הודעות און ליין
כניסת ביה"ס לתוכנית המחשוב הלאומית ,שדרוג כל מערך המחשוב בביה"ס :מחשבי מיני  PCבכל
הכיתות ,רמקולים ,מקרנים.
כל התלמידים קיבלו מיילים ומורים מייצרים עבודה מתוקשבת בסביבת GOOGLE CLASSROOM
ספרי לימוד מתוקשבים ובחינות בגרות מתוקשבות בחלק מהמקצועות.

חזות ביה"ס
כל ביה"ס מונגש (פרט לקומה  2בבניין שכבת יב') :התקנת המעלית הושלמה
מעבדת הרובוטיקה עברה לוילה ,מרחב לימודי חדש M21
שיפוץ  3חדרי מקלט בבניין שכבת יב' – בניין א'
החלפת כל ציוד הישיבה בבניין שכבת י' – בניין ב'
שתילת דשא בכניסה לבית הספר מכיוון יהודה הלוי
הצללת מגרש הספורט
טיפול בכל חדרי השירותים
טיפול במזגנים ישנים  /החלפתם
מדשאה מול הקפיטריה
תאורת לד בכיתות ובמעבדות.
זקוקים נואשות:





הוספת פינות ישיבה לתלמידים בכל השכבות
הצללת הפטיו בשני הבניינים
טיפול אינטנסיבי במזגנים
החלפת מתקני מים קרים לתלמידים

תודה רבה ליו"ר הנהגת הורים ,עמי מעודד ,על שיתוף הפעולה עם כל צוות ההנהלה ותרומה גדולה
למערכת .תודה לחברי הנהגת ההורים ולעיריית ראש העין שמשקיעה בבית הספר.

התנהלות הנהגת הורים – יו"ר ההנהגה ,עמי מעודד
פגישות חודשיות:
כל יו"ר מציג את העשייה של הוועדה בחודש האחרון
מצגת תופיע עד יומיים לפני הפגישה.
תקשורת בהנהגת הורים:
קבוצת ווצאפ לכל ועדה .היו"ר מאזין שקט ,הרכזות של ביה"ס שותפות
קבוצת ראשי הוועדות -להכנת המצגת
קבוצת וואטסאפ של כל ההנהגה תיפתח בשבוע הבא
שירלי כותבת פרוטוקול ,ענת מחליפה
מפגש קבוע עם התלמידים -צוות בית הספר לא בעד
פגישה נורית גץ  +עמי מעודד
לבחון את רצף הבחינות ,קשיים בשיבוץ בחינות ,עומס גדול שגורם ללחץ לתלמידם  +זמנו את
הקשיים ויגישו לדורית וגילה עם הבעיות
*בעיות עם מורים ספציפים יש להפנות אל צוות ההנהלה ולא להעלות בפני הנהגת הורים.
*המשולש תלמידים-מורים -הורים :יש לנקוט בזהירות ורגישות רבה אך לא לפחד להעלות נושאים
המורים מכבדים וזקוקים להנהגת הורים אך התלמידים לעיתים חוששים לשתף ולא רואים עין בעין.
*בעיות שעלו במהלך השנה האחרונה הגיעו ליו"ר הנהגת ההורים והועברו לפזית לטיפול.
בחירת יו"ר  -אייל צפניה מעוניין להתמודד אך נמצא בחו"ל וביקש לדחות את הבחירה לפגישה
הבאה .עמי מעודד ישמש כיו"ר זמני
ועדת בחירות -רם תורן ,אבינועם לוי ,רונית פוני
ועדת בטיחות -להביא מידע משטרה ,רווחה
ועדת אירועים -יום המורה ,מסיבת פורים
קשר להורים -מייל מעמי  +פרוטוקול באתר
לבקש לשונית באתר

