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 נוכחים מטעם ביהס: אלן אבישר- מנכ"לית, ניצן ירמר- מנהל אדמינסטרטיבי וס.מנהלת, אמירה

 רוכסאר- מנהלת חט"ע, שרון שקד- מנהלת חט"ב, יובל כץ-מנהל פנימיה , מלי קפלן- ס. מנהלת

 חט"ע, אורי תומר- רכז חברתי חט"ע, גלעד מנטל- רכז נעל"ה ורכז חברתי פנימיה, ליבי מקדש

 ועירית אמיר - מנהלות פדגוגיות, מאיה שדה- מורה למד"ס, ליטל מורג- רכזת שכבת יב, איתן נמיר-

  רכז מגמת מוזיקה, חיה חרודי- הנה"ח.

 נציגי הורים - דודו חזן, ליטל שדה, שירי נהיר, גיל אופדיסנו, יוחנן שמר, דקלה גבריאל, יעל שמעוני,

  אביטל גת

 נציגי תלמידים.ות : שכבת י- עדי הראל. שכבת יא- רומי שטרנין, דריה שמעוני, מאיה נהיר, אורי

  ברמלי. שכבת יב - עומרי גנדלמן, קשת צרפתי, תמרי שלמי.

  סדר המפגש:

 דו"ח מנכ"לית, אלן אבישר- דווח על הנעשה במוסד בזמן הסגר.1.

 נאוה דוברת, רכזת יעוץ - קשיים והתמודדות בני הנוער, הורים וצוות בתקופה של חוסר2.

  ודאות וריחוק חברתי.

  יובל כץ, מנהל פנימיה - פעילות חברת הנעורים בצל הקורונה.3.

  ניצן ירמר, סמנכ"ל- החזרי כספים.4.

  דודו חזן- תקשורת בין הורים, תמיכה בנעלה בזמן הסגר.5.

 

  דו"ח מנכ"לית, אלן אבישר-

 סקירת המצב לפני היציאה לסגר- 3 מורות חלו בקורונה דבר שהוביל לכך שמורים וכתות●

 רבות הוכנסו לבידוד. על מנת לייצב עברנו ללמידה מרחוק יום לפני שהמדינה הורתה על

 סגירת ביה"ס ומעבר ללמידה מרחוק בכל הארץ. ביום זה כיתות אתגר הגיעו ללמידה

 בביה"ס.

 למידה מרחוק- חט"ב לומדים ארבעה שיעורים ביום בשילוב עם מערכת שיעורים פרטנים.●

  חטע- מעבר למערכת מותאמת בהתאם למתווה הבגרות.



 התחלנו בתהליך הכשרת המורים ללימוד מרחוק - הקניה, עבודה,איסוף. לימוד התלמידים●

 כיצד מקיימים למידה עצמאית. חשוב להוסיף כי מורים מחוייבים מאד לכך שכל התלמידים

  יסיימו בהצלחה את בחינות הבגרות .

 במצב של חוסר ודאות אנו מנסים לייצב ולמצוא פתרונות מתאימים לחניכים.ות, מורים●

  והורים- לא משאירים אף אחד מאחור.

 

  יעוץ-

  המטרה : ליצור מקום בטוח - גם מרחוק.

 הרצאות להורים כאשר לכל חטיבה הותאמה הרצאה שמתאימה ליעדים ולשלב ההתפתחותי●

  שלה.

  העולם נעצר- לגלות מחדש את המשמעות בעצמי, בסביבה שלי.●

 בדידות - כיצד מלמדים ילדים לקשור קשרים ולשמר אותם?●

  לעבוד יחד ולשתף - מורים - הורים - יעוץ.●

  חברת הנעורים -

  "חינוך בין הסדקים"- שום דבר לא רגיל.

 מורכבות לקיים את פעילות חברת הנעורים לאור הסגר והמתווים שלא מאפשרים מפגשים●

  פיזיים.

 מתוכננת פגישה עם הורים וילדים על מנת לבחון כיצד ניתן לקיים את פעילות חברת הנעורים●

  במצב הקיים.

  מוטיבציה ורצון של החניכים.ות ליזום ולקיים פעילות.●

  שמירה על קשר בין מדריכים לקבוצה- חיונית להצלחה ולקיום הפעילות.●

 לצד זה עלו גם קולות שאמרו כי בשלב זה יש לעצור ולא לקיים את פעילות הפנימיה לאור●

  התנאים שנוצרו.

  תשלום לפנימיה - איזה תשלום ייגבה לפעילות במתכונת שונה?●

 

 



 החזרי כספים -

 ניצן הסביר את השינוי שחל השנה בתשלומי ההורים לתשפ"א וציין שהסבר על כך נשלח במכתב

 להורים. עיקר השינוי הוא בשתי סוגיות, האחת קיזוז תשלום בחלק מהסעיפים (ממה שהיה נהוג עד

 השנה) והשנייה גבייה בשתי פעימות,  כעת ובינואר (לאחר אישור ועדת החינוך של הכנסת). הוצגה

 טבלת תשלומי ההורים ע"פ "אגרת הורים" חדשה והודגשו שני סעיפים בהם השינוי מאוד משמעותי.

 האחד תל"ן, סעיף בו יכולת הגבייה ירדה מ 5 שעות  ל 2 שעות בלבד, ירידה של מעל 600 ש"ח

 לתלמיד והשנייה טיול שנתי, שהגבייה היא עבור מחצית שנה בלבד, מה שלא יאפשר הוצאת טיול

 לפני גביית המחצית השנייה (גם אם יתאפשר מבחינת ההנחיות באשר למשבר הקורונה). ניצן

 הדגיש שהקיזוז בגבייה יחייב את בית הספר להתנהלות שונה מבעבר ולקיצוץ בהוצאות בתחומים

 בהם הגבייה ירדה. הסעיף התקבל ללא הערות.

 

 תקשורת בין הורים - ליצור רשת הורית על מנת שנוכל לקיים קשר ישיר בין ההורים לעדכונים

  ולרתימה לפרוקיטים שונים כגון: תמיכה בנעלה, הגעה להרצאות, סיירת הורים, יום המורה ועוד.

 תרומה לנעלה - במוסד לומדות 2 קבוצות נעלה. קבוצה של שכבת י מתכוננת להגיע לאחר סוכות.

  החניכים לא פגשו את המשפחות שלהם כבר מעל לשנה ומורגש קושי.

  הצעה לפעילויות הפגתיות ולפעילויות העשרה (כשהדבר יתאפשר), גיוס תרומות של ציוד ספורט.

 

 הצעות ותגובות שעלו:

 קושי בלימוד שעות רבות מול מסך.●

  עומס לימודי אצל חלק מהתלמידים.●

 לקיים סמינרים פנימיים גם בזום .●

  חשש של הורים שילדים לא יצליחו להתמודד עם הלימוד בזום ויפסידו חומר.●

  התמקדות בשיעורים לבגרות. להמשיך לשלב שיעורי חינוך, שיח על תחושות.●

  שכבות ז+י- לערוך חשיבה על חיבור חברתי בין הילדים.●

  חשיבות העדכונים שביה"ס שולח - להמשיך ולשלוח עדכונים והודעות על הנעשה בביה"ס.●

 לבדוק פעילות של התנדבות לחניכי חברת הנעורים●



 

 סיכום :

 זהי תקופה מורכבת עבור כולנו - ילדים ומבוגרים, הורים וצוות ולכן חשובים התקשורת ושיתוף

  הפעולה בין כל הגורמים למען הצלחת ובריאותם הרגשית והפיזית של החניכים.ות.

 אנו נמצאים במציאות חדשה - צריך לבחון מה רוצים לשמר ולחשוב כיצד לעשות דברים אחרת על

  שנוכל לקיים ולקדם את הפעילויות והנושאים שחשובים לנו במבואות עירון.

 

 תודה לכולם.ן על ההשתתפות בפגישה

 ובריאות לכולם.ן

 

  בברכה,

 מלי קפלן

 מנחת המועצה הרחבה

 

 

 

 


