ישיבת הנהגה -פתיחה01/11/17 -
נוכחים:
חניתה מעוז,אתי לוי ,בוסקילה תמי ,אמסלם אוסנת ,אופיר שיש ,רותי יוספי ,שמואל
גרג'י ,יגאל גרידיש ,איציק טל ,טל נדלר ,גולן מימון ,אזולאי מוטי ,יובל אפריאט ,אבי
ביטון ,אביבה ויזמן ,טני מרדכי ,רונית קצב ,יורם ביטון ,גאולה ביטון ,סוסי יוסף ,איתאי
אזרן ,הילה בטיטו ,בן שושן רונית ,סיגל ארביל ,מירי ידען ,אילנית בן ציון ,רותי מוזס,
תמר א .טיאר ,איתי נעים ,אריק רוזן ,סמדר בוסקילה ,אלכס אלוש ,איריס אהרון ,גלית
אטיאס ,חדווה אוסקר ,מאיר תורג'מן ,אושרת רז ,דרור מוסרי ,ענבל גבאי ,שמעון
אלגרסי ,תמי עמר ,לוי ליאת ,עמי זנטי ,אלה צ'רני ,אילנה דוק ,מלי אלימלך ,צ'רלי
אלימלך ,יוסי עמר ,טלי אטדגי ,איתן לוי ,איריס בן ברוך ,עזרא ליליאן ,איריס אדרי ,נתי
גרידיש ,הילה חמו ,מיכל בן סימון ,מיכל הרשקוביץ ,חופית שושן ,יהודה לנקרי ,אורנה
מושקוביץ ,סלביה ממן ,דורית עטיה ,ציון מרדכי ,ליה צירנייב ,יהושע יוספי.

יובל :מציג את עצמו ,שמח לפתוח את הישיבה ,חניתה תספר על ביה"ס ,דברים עתידיים
לביה"ס ולאחר מכן נקיים בחירות ליו"ר ההנהגה ולסגני יו"ר.
חניתה :שמחה לראות את כולם .פתחנו את שנה"ל עם מבנה ארגוני חדש .השארנו את
חטה"ב כיחידה של בית צעיר .ישנם מנהלי שכבות שמתנהלים מול בעלי תפקידים לאורך
השנה .שינוי שעשינו במהלך הקיץ העברנו מעבדות וריכזנו באשכולות הפיס .כל המגמות
המדעיות יושבות באשכולות הפיס ,השקענו את כל תקציב הקיץ במעבדות חדשות.
בעקבות החלטות שהיו בעבר בביה"ס עדיין יש חורים במערכת לשכבה י"ב וקצת ב -י"א.
מכיתה י' אנו מקווים שהמערכת תתייצב .עדיין מול הצרכים שרוצים לתת לתלמידים יש
חוקים של ארגון המורים כגון :שעות עבודה ,היקף שעות וכו' .ויחד עם זאת לתת מענה
לתלמידים.
צרפנו מזכירה חדשה לביה"ס .קיבלנו מינהלן חדש .נפתח מבנה חדש של מרכז משאבים,
ספרנית חדשה .המרכז מכיל  3חלקים .ישנם  2חדרי לימוד גדולים לתקשורת  +חדרי
עריכה ,מרכז אנגלית שכרגע משמש ככיתת לימוד יב ,6וחלל ספרייה .בקרוב יפתח החלל
של הסיפריה הישנה ובו  3כתות ומשרדים חדשים לבעלי תפקידים .נשב בימים הקרובים
על דברים של שנה קודמת נשמר ונשפר .השנה פתחנו  2מגמות חדשות שמשרתות את
כיתת סטארט וחנ"מ .ברפורמה החדשה אין בגרויות מתחילת ט' .השנה בעצם עושים
תיקונים של שכבה י"א לעשות את בגרויות החורף ב -י"ב ונגיע לבגרויות הקיץ עם
מינימום חובות .אנחנו שואפים לתת לכל ילד תעודת בגרות מלאה .זו המשימה שלנו.
אנחנו מקבלים מרשת דרכא כל מה שמבקשים מבחינת תקציב.
אני רוצה לשתף אתכם במה אני מצפה מההורים .אנחנו רוצים אתכם שותפים אמיתיים
לביה"ס .כדי שתהיה שותפות אמיתית אי אפשר לייצר שיחה בזמן "רתיחה" אלא כל
הזמן .יש להקפיד על תלבושת אחידה בביה"ס ועל כך אני לא מוותרת ,מבקשת מכם
לשתף פעולה .ילדים מפספסים שעות לימוד בגלל עבודה ,שיעורי נהיגה ,...מבקשת שיתוף
פעולה עם ההורים .אנחנו רק צריכים שהתלמידים יגיעו לביה"ס עם ציוד .אנחנו נעשה
הכל כדי לעזור להם .רוצה להודות לצוות שלי שלא נמצא כאן.
יובל :למעלה מ 7שנים שאני מוביל את ההנהגה בביה"ס .שמח לומר שיש לנו הנהגה
פעילה איכפתית ויעילה .עשינו יחד פעילויות ורכזנו מאמצים בהפיכת בית הספר למקום
טוב יותר .יש לנו עוד דברים רבים לעשות .נושאים שהם סזיפיים וגם לטיפול ארוך טווח.
למשל בנושא המקלטים -דובר עליו בשנה הקודמת .נושא שמאמין שיטופל ויתוקן .ישנם

פרויקטים שיצאו לדרך .אנחנו נכנסים לפרויקט שלב ב' חיזוק מבנים .סכומים של כמה
מיליונים שיושקיעו בכיתות לימוד .הספרייה שהייתה כבר אינה קיימת.
לאורך כל שנות פעילותנו בהנהגת ההורים יש שיח בין הנהגת ההורים להנהלת ביה"ס
בצורה מכובדת ומכבדת .לצערי ישנן מגמות שהיה צורך להשקיע בהן עוד .בין המגמות
המובילות ,ביוטכנולוגיה יש לנו מבחר של מגמות .יחד עם זאת יש לחזק מגמות ולהוסיף
מגמות .אולי מגמת ספורט ,מגמה הומאנית .צריך לחזק ולגוון שיתאים לקשת רחבה של
תלמידים .אני חושב שהשוויון וההסתכלות תהיה שווה לכל תלמיד.
בנושא בגרות -היינו רוצים לראות הצלחה יותר גבוהה במבחנים של ביה"ס .יש מגמה של
עליה שבסוף י"ב התלמידים יקבלו תעודה ראויה ומוערכת.
חניתה :מנתוני משרד החינוך יש עליה באחוזי הבגרות .אין ספק שצריך להמשיך ולדייק
כדי להצעיד את התלמידים קדימה.
יובל :מאחר ומדובר בעתיד ילדינו יכול להיות שההחלטה בבחירת מגמה צריכה להיות
בשיתוף הורים.
אופיר :כבר יש שינוי ומכיתות ז' התחלנו לכוון אותם ל 4 -יחידות .לגבי כיתות י' ,אפשרנו
לתלמידים מתחילת שנה.
גולן :מה היה אחורה?
אופיר :בכיתה ז' הייתה הפרדה מובנת בין  6ו  7ל 8 -ו  9ועכשיו נעבוד עם הכיתות
במקביל.
יובל :בית צעיר -בבית הצעיר יש פעילות ענפה של קרן קר"ב שמאפשרת לתת לתלמידים
סוג של העשרה .אנחנו יחד עם הנהגת ההורים אילולא התערבות שלנו זה לא היה קורה.
כל ביקורת ראויה וצריך לשמור על רמת שיח .השאיפה שלנו כמה שיותר להשקיע
בביה"ס .הראיה שאנו באים למען ילדינו .שתהיה לנו שנה טובה ובהצלחה .תמיד יהיו
עליות וירידות וצריך תמיד לשאוף למעלה .מבקש לעשות את הבחירות עכשיו.
יורם ביטון :אני מבקש לדעת מה הציון המשוקלל של תעודות הבגרות?
חניתה :ציוני הבגרות מועברים ע"י משרד החינוך לביה"ס.
יורם :איך אנחנו יכולים לקבל את הנתון מהשנה הקודמת ציון משוקלל ,האם התעודה
שווה משהו או לא?
חניתה :ציוני הבגרות נבחנים על סמך שכבת י"ב בלבד )ולכן אני לא מבינה מאיפה
הנתונים של  450תלמידים( .אנחנו מדברים על  75%בגרות מתוך  X 188תלמידים משכבת
י"ב שמסיימת .יחד עם זאת אני לא בורחת מאחריות .אני יכולה לומר שיש עליה במס'
התלמידים ל 4 -יח' אנגלית .לעומת זאת אפשר עם  3יח' במתמטיקה ללמוד באקדמיה
מקצועות נבחרים .כל שאלה שתשאלו אני אענה ,צריך להבין שהציונים מורכבים מהמון
משתנים.
יורם :האם אוכל לקבל ממך את הציונים המשוקללים של הבגרויות? ומה קורה עם
הקיצוצים בשעות?
חניתה :השעות לא קוצצו ,התלמידים מקבלים את כל השעות המוקצות להם ממשרד
החינוך ויותר.

אופיר :אני מתוך אמונה לא מסתיר מההורים .אני מזמין כל הורה לפנות אלי בכל שאלה.
אביבה וייצמן :נשמע שאין כאן דיון כי הדיון לחוץ כאן ועכשיו .מי שצריך להיות יו"ר
שיהיה.
יובל :השנה המפגש הראשון הוא לבחירות .דברים שרוצים לדון אין בעיה.

מתמודדים לבחירות:
יוסי סוסי ויובל אפריאט .
יוסי סוסי :יו"ר ועד קורצ'אק.
חבל שהתחלנו ברגל שמאל הינו צריכים לעשות בחירות במפגש הבא .יש לי ילדה בכיתה
ז' .עשיתי כמה פעילויות חזקות בקורצ'אק והתחלתי בנושא בטיחות ושירותים .דאגתי
שכשיש ביטול שיעור חייב לשים מורה מחליף .אני מבקש לדחות את ההצבעה כי המטרה
שלנו זה הילדים.
תמר :אני משתתפת כמה שנים בישיבות ואף פעם לא התנהלה כך ישיבה .בואו ננהל שיח
תרבותי.
יובל :מציג את עצמו בפני חברי הועד לבחירות.
גאולה :אני רוצה לדעת מה האג'נדה של יו"ר ועד הורים.
יובל :אני רוצה לראות כאן יותר מגמות ,השקעה יותר גדולה ,אני רוצה לראות פיתוח
ושימת דגש לכל תלמיד ותלמיד .מעורבות שלנו ההורים בעשייה .לחזק את התלמידים
ובית הספר כאחד.
בחירות:התמודדו שני מועמדים :יוסי סוסי ויובל אפריאט
בהצבעה שנערכה נבחר ברוב קולות יובל אפריאט ליו"ר הנהגת ההורים
לסגני יו"ר הנהגה נבחרו :
ציון מרדכי
אתי לוי
עמי זנאטי
יוסי סוסי

