
2020בספטמבר 15

תשפ"א )בזום(פרוטוקול ישיבת הנהגה ראשונה 

"ארן"מנהלת בית ספר –נוכחים: שרון דיין בן מאיר 

"ארן"סגנית מנהלת בית ספר –מירה ביאזי 

יו"ר הנהגת הורים–שירה אופנהיימר שמע 

.סגן יו"ר הנהגת הורים–רפי חבורה 

:משתתפים

הצבעהבעל זכות -1נציג כיתה

בעל זכות -2נציג 

משקיף-4נציג משקיף-3נציג הצבעה

מיכל פולק ליאת אונגר יעל וולנר דניאלה שפיגל1א

אבגר מרציאנו טל פרידמן כפיר דניאל גרבי2א

יפעת סולניק יעל שוע עדי מידן3א

ענת גרוסברג לידור רז כהן1ב

שירלי גנוניאן עומרי בן צבי2ב

יגאל יצחקוב יעל שמעוני מאני הגר זורע דנה שפילמן3ב

ענבל אביטל דרורית שפיר טל מהלל1ג

אבישי אבנר אדמית ויינשטוק 2ג

נטלי מרכוסטובי חננאל3ג

מיכל קצב יעל לי -כיתה קטנה 1ד

רויטל דברת שפיסטל בוטל 2ד

ורד שטרן3ד

לא נכחה –חן סוירי 

אילת בקרמןבישיבה

שרון פלד לילך רחמזידה רונית דיסקין דנית בונומו 1ה

רפי חבורה רוני קמחזי2ה

שירה ג'ורדנואיריס ועקנין תמי גרשון גיא נחמני3ה

אין נציג–כיתה קטנה 4ה

נציגלא השתתף -כיתה קטנה  1ו

צביה גיטלין מוטי כהן רומי הוניג2ו

רועי מימרן3ו

לא –סילביה לרנר 

נכחה בישיבה

מיכל הנזלמן קרן ליפשיץ הגר תורגמן 4ו

סיכום המפגש מהווה את תמצית הנושאים שהועלו בו. בנוסף מצורפת 

מכתב* להורי בית הספר ונשלחהמצגת שהוצגה על ידי הנהלת בית הספר 

.ת של בית הספרהחינוכיולתפיסה בנוגע למתווה 

.13.09.2020המכתב להורי בית הספר ("להפוך רחוק לקרוב") נשלח בתאריך * 



:מנהלת בית הספר–שרון דיין בן מאיר

במהלך הקיץ עסקנו בתכנון שנת הלימודים הקרובה אל מול האתגרים העומדים לפנינו. ההכנות התבססו 

היא האם ללמד רק את . אחת הדילמות  שעלוגבוהה ללמידה מרחוק לתקופת זמן ממושכתהיתכנותעל 

ות ופעילשעורי הליבה ללא שאר המקצועות והתכנים. ההחלטה הייתה כי הילדים חייבים שיעורים 

צירפנו אשכולות של שעורי ליבה., לאלו רענון של תחושת החוסןוהמתייחסים להיבט הרגשי 

יום הלימודים יפתח עם המורהולכן תלמידים, -גשי הוא הקשר מורהשהמפתח ליצירת חוסן ר,הבנו

לילדים מערכת שעות משתנה.במהלך יום הלימודים תהיה תלמידים. -ויסתיים יסתיים בשיחה מורה

לייצר כמה שהצבנו היא הילדים לא יכולים לשבת כל היום מול המחשב. המטרה כי בלמידה מרחוק הבנו

כפועל יוצא חלק גדול מהמלידה תהיה מבוססת פרויקטים..שיותר הקנייה בקבוצות קטנות

מספר נקודות טכניות:

.מערכת השעות הנוכחית היא עד לחופשת סוכות

סוכות יהיו מינימום ערבובים בין הקפסולות. בחזרה מחופשת

 בחינוך)כולם בוגרי לימודים אקדמיים (תומכי הוראהלטובת הפיצול לקפסולות התווספו

נושא זה. סביב פרוייקטים גיל תבצעתשכבהוא חלומות. כל השנה הנושא הבית ספרי 

רעיונות, רצונות מוכנים לשמוע הילדים ידעו שהמורים -גמישות להיאמהמורים ומההורים הציפיה

רעיונות / / ו זו הזדמנות לומר שאם הורה רוצה להביע את רצונותי.ביקורת ויאפשרו את זה בכל זמןו

סיוםבשיחות הבוקר ובשיחות לנושאים אלומקום וזמןהמורים קשובים לכך. המורים יאפשרו -ביקורת 

לתקשר ,לאחד מהילדיםמפריע משהו או קורה רוכאששל ההורים סיוע ושותפותגם נדרשיםהיום. פה 

המורים פה להקשיב ולשמוע. –ולהציף לבית הספר 

לשיתוף פעולה. וליצירת שיח , הבסיס לקשרו. זהלשמוע ולהשמיע-הבסיס לקהילה שלנו זהו מבחינתנו 

. במיילעדכונים מדי שבוע מלבד השיח השוטף ישלחו

תל"ן

שעות במהלך משובצותואך מורי התל"ן נמצאים בבית הספר משובצות במערכת, כרגע אין שעות תל"ן 

קורדינציה, ספורט מתמטיקה, קסמים, שעשועי מדע ועוד.-שיעורי תל"ן היום במערכת. 

תקציב שעומד לרשותינו בעקבות פיצול מוזיאונים בסביבה (לסיורים וימי לימוד בבהמשך השנה נצא 

). הכיתות לקפסולות

ים:מרחב

ופה נכון לספר כי רכשנו דשא סינטטי , בימים אלו אנו משתמשים בשטחים שונים במרחב בית הספר

בחדרים ומשתמשים והילדים אומרים שנעים ונוח לשחק על זה. כמו כן, אנו יוצאים בקפסולות לקאנטרי 



חשוב לציין כי היציאה לשירותים בקאנטרי היא אינה ברירת מחדל ולמעשה (למעלה ולמטה),הגדולים

ובמקרה הצורך הולכים יחד עם הילד.ה לשירותים. , ההוראה היא לעשות לפני או אחרי

נרכשו השנה לכן בעקבות שימוש נרחב במחשבים הניידים בשנת הלימודים שעברה נוצר בלאי נרחב ו

יגאל (/ חומרי ניקוי. להשתמש בהם עם כפפותת חשיבה כיצדמתבצעמחשבים חדשים וטאבלטים. 

)1ודניאלה שפיגל א3ביצחקוב

למידה ותוכן אחרים כגוןלאתרי ודי הכיתות ומלעקישוריםנםשיאתרב.חדשיאתר בית ספרהוקם

יםבאתר(התלמידיםשל המורות עם דהיולמעבודהל משמשים " ועוד. אתרים אלו עת הדעת", "אופק"

).יש גם אפשרות לעשות בדיקה אותנטית על הבנה, מבדקים, ספרים אלקטרונים וכו'.אלו  

:סמאות לאתריםיסוקיבל/ הוריםשנה כל תלמידהבתחילת 

.(סיסמה כיתתית) סיסמה לדף הכיתתי באתר בית הספר

."סיסמה לאתר "אופק

."סיסמה לאתר "עת לדעת

 סיסמה למערכתsmart schoolן גם לשלוח הצהרות בריאות באופן מקוון).(דרכה נית

למידה בכיתה א'

–יצירה של סדר יום 

 .זמן עבודה עצמית כשברקע נמצאת המורה ומאפשרת להם לשאול שאלות

משימות ועבודה עצמית במרחבי תלמידים מבצעים הקניה של חומר לימודי ויצירת שיח מקדם. ה

ותוכן., אתרי למידה אתר בית הספר, הכיתות

םינהלים כללי

ולכל צוות המורים. ב'מסיכה על הפנים לתלמידים מעל כיתה חובת.1

ום קפיצות משיעור לשיעור. נימייהיו מ.למידה מרחוק במהלך שיעורי הזום.2

קישור בבוקר אותו יום והתלמידים יכנסו לקישור המיועד.בדף הכיתתי יהיה .3

עם מסכות ונפגשים בחצר בית אשר הםכרגע יש ערבוב בין הקפסולות בהפסקה כ–הפסקות .4

הספר. 

עלו הבעיות הבאות:עלה נושא אכילת ארוחת הצהריים במקלט. -צהרון .5

 נעים לילדיםלא.

 מטר אחד מהשניה2לא מצליחים לשמור על מרחק של.

ול ברחבת בית הספר מחוץ לספריה. לאכהפתרון שניתן הואמבקשים פתרון אחר. כרגע ההורים לכן 

ארוחת הצהריים.למיקוםלמצוא פתרון יצירתי תנסהכי ועדת צהרון הוסכם



הנהגת הורים -שירה אופנהיימר שמע 

אמנה

של הנהגת דרךהאמנה כוללת גם את המתווה וההשקפה על ההוצגה האמנה של הנהגת ההורים 

קהילתי. ההואבית הספר להשפיע בקהילה. ההורים

בבסיס פעילות הנהגת ההורים קיימים העקרונות הבאים:

הכיתההורי חברי ההנהגה יהיו גורם מתווך ומרגיע ל.

 .שנה עברה יצרנו פרוייקטים חינוכיים בהורי בית ספר יוצרים יוזמות יפות ומרגשות

יפים:

"שעת קוד"

חום העיסוק האקסלרטור (שבוע בו הורי בית הספר העבירו שיעורים על ת

,שלהם והתלמידים יצאו לסיורים במקום העבודה שלהם)

 תוכנית כלכלית

וילונות חדשים, שנת בת , שוק ארן (בו נאסף כסף עבור פרוייקטים בבית הספר

, פינת החי, רכישת טאבלטיםמצווה, תחנת רדיו, צביעת המקלט החיצוני

ועוד).

לרוב בימי (פעם בחודש לערך . הוועדות מתכנסות בתדירות של וועדותמורכבת מהנהגת ההורים 

ועדת ביטחון, וועדת אירועים, וועדת צהרון, ועדת תל"ן, ועדת ). הוודעות השנה יהיו: שישי בבוקר

לכיתה א'."ברוכים הבאים"קורונה וועדת שילוב והוקמה ועדה חדשה וועדת 

על מנת לקדם את הנושאים החשובים ,לוועדהכל נציג בהנהגת ההורים מתבקש להצטרף

.אליה נרשמועדהועל ההורים בהנהגה להיות פעילים בועליהם אנו רוצים לעבוד במהלך השנה.

לכיתה. 200₪כי סכומי הועד הכיתתי לא יעלו על ,בנוסף נקבע

קיון ימכספי ועדי הכיתות עבור מתנות לעובדי המנהלה, נףכסבכל שנה הנהגת ההורים אוספת 

בעקבות משבר הקורונה ננסה , . השנהתלמידלש"ח 15היה סך של כשנה בושמירה. הסכום 

(מכספי ועד הכיתה ולא בנוסף).10₪להוריד את הסכום לכ 

לשנה נוספת שירה אופנהיימר שמע נבחרה –בחירות לתפקיד יו"ר הנהגת ההורים התקיימו

.)ברוב הדרוש, בהתאם לאמנה(

לשנה נוספתרפי חבורה נבחר –בחירות לתפקיד סגן יו"ר הנהגת הורים התקיימו.

 אדמית ויינשטוק–מונתה גזברית.


