הנהגת הורים בגין ,ישיבה מספר  5תשע"ט 17.1.19

משתתפים:
מטעם בית הספר:
פזית היבש – מנהלת ביה"ס ,אורית לוי גלעד – רכזת שכבת י' ,שירלי קצב – רכזת שכבת י"א ,ריקי סלס – יועצת שכבת י"ב
מטעם ההורים:
עמי מעודד י"א  7ויו"ר הנהגה,
בת אל שמחי י' ,1ענת קסיאל י' ,4אייל צפניה י' ,6גילי אמיתי י' ,10רם תורן י' ,11
ארז קנטור י"א ,2אורטל קוממי י"א ,9עדנה יצחק י"א,11
יורם רובין י"ב ,1תומר הלחמי י"ב ,7נורית גנץ י"ב ,8עמרי הכמן י"ב,8

נציגות בית הספר:
אורית לוי גלעד – רכזת שכבת י' מפעילויות החודש:
* הוצאת תעודת זהות.
* ימי מוקד 15.1 * -היה יום השפה העברית ,שעתיים עבודה בנושא השפה .בסוף הכינו כרזות סלוגן על השפה העברית* .
 21.1יום איכות הסביבה .י"א מעבירים פעילות לשכבת י'.
יום סכנות ברשת .נושא כיתה י' זוגיות .יחסים בינו לבינה ,אלימות ,סדנאות של מניות בזוגות וזוגיות.
*  1.2חלוקת תעודות.
* שתי בנות מהשכבה בקשו להעביר הרצאה על קבלת האחר .העבירו שעור על חרשים ואילמים .הייתה הצלחה לשיעור והן
יעבירו אותו בכל הכיתות של בית הספר.
שירלי קצב – רכזת שכבת י"א מפעילויות החודש:
* הסבירה שפעילות חברתית הייתה בתחילת השנה כי עכשיו יש מבחנים מסכמים (הכנה לבגרויות).
* השכבה תצא למסע ישראלי.
*  18.1הרצאה של דורון הרמן על סכנות ברשת.
* הייתה הרצאה על סמים ואלכוהול בראי הקולנוע.
לאחר כל פעילות שכזו יש שיח בכיתות.
* נערכים למסע ישראלי ,מגבשים קבוצות.
 התייחסות ההנהגה :שווה לעשות אשפת הורים להסבר על מסע ישראלי.*  1.2יום הסופר והספר.
* ב י"א  5בגרויות בממוצע .ו  5ב י"ב.
יש מקצועות שלומדים ב י"א שנבחנים עליהם ב י"ב .לא כולל הנדסת תכנה.
* בעקבות בקשת בתלמידים מיושמת בבית הספר אפשרות לגשת למבחן חוזר מס' פעמים לשפר ציון.
ריקי סלס – יועצת שכבת י"ב .מפעילויות החודש:
* חשיפה למסיבת הסיום .החלו לעבוד על ספר מחזור.
* היו בהצגה "רומאו ואמא" .יצא שתלמידי מגמת משפטים לא יכלו לצאת להצגה וקיבלו החזר כספי.
* הייתה התרמת דם.
*  30.1יום סכנות ברשת.
* שבוע מרוכז של פגיעות מיניות.
* ב  15.2חלוקת תעודות .החלוקה תהיה שונה .מקבלים את התעודה עם ההורה .כל תלמיד והורה יושבים עם המחנכת
המוסרת את התעודה .עם התעודה מכתב נלווה המפרט מה למדו בשביל הבגרות (מקצועות ה  ,)30%מה חסר .כך כל תלמיד
ידע איכן הוא עומד.

פזית מעדכנת שבחודש הרקוב יערך סקר מטעם משרד החינוך בקרב התלמידים – סקר אקלים ושביעות רצון התלמידים מבית
ספרם.
בבית הספר עובדים על-תחושה שיש עם מי לדבר.

סיכום ועדות ההנהגה
וועדת כספים
* הגזבר יפגוש את פזית על מנת לוודא מיצוי של התקציב על מנת שלא יישארו יתרות כספים משנה לשנה.
* מיעוט התלמידים במגמת אומנות שילם את כספי המגמה.
ועדת טיולים
* הייתה הצלחה לטיול י"ב.
ועדת מוסקבה
* היה ערב מוצלח שעסק בתכנית החלל  SpaceILבהובלתו של איריק.
ועדת היסעים
* עדכון בשעות הגעת האוטובוסים לבית הספר.
יערך סקר בין התלמידים לראות עם השינויים לטובה.

* נורית גץ מבקשת בשם ההנהגה שלפחות הבחינה במתמטיקה תהיה בשבוע נפרד שיהיה זמן ללמוד אליה.
סוכם להסמיך את נורית גץ לפנות בשם ההנהגה למשרד החינוך ולהנהגת ההורים הארצית בנושא זה.
המטרה – לאפשר להפריד את הבגרות במתימטיקה מכל בגרות אחרת

סיכמה את הישיבה :ענת קסיאל

