סיכום ישיבת הנהגה מיום 85.5.9
ישיבה שנדחתה מיום 8.545.9
נוכחים :עופר ,יעל שעיו ,דפנה פישל ,רקפת רבינוביץ,שנקר גילעד ,דלית ראם,אפרת יונתן,מיכל חפץ,
סער בן משה,רונית גולד ,הילה רוטמן ,סיגל מאן ,דני מאן
רשמה :אפרת יונתן
נושאים שהועלו בדיון:
תיאור הנושא
תחושה אישית
של עופר

8

ציוני הבגרות
בהיסטוריה –
שכבת י"א

סטטוס טיפול בנושא:
עופר פתח והתנצל על דחיית
הישיבה המקורית שתוכננה ל-
 81.4.12שנדחתה לבקשתו עקב
נסיבות אישיות והביע תודתו
להורים שהגיעו לישיבה.
עופר פנה לנוכחים ואמר שיש לו
הרגשה ,כי לא תמיד מקבלים את
החלטתו כמנהל.
צריך להיזהר בגבול הדק של הערה
וביקורת נכונה ועניינית לבין הגעה
עד להפעלת לחצים על שינוי ציון
שלא כדין ועל אמירות מסוימות על
מורים שאף נעשה עליהם סוג של
עליהום.
המורה מתן יאיר שלימד היסטוריה
בכיתת י"א  2נעדר הרבה .היו
שרצו לדעת האם ההיעדרויות
הרבות של המורה השפיעו על
הציונים של התלמידים בכיתתו.
עופר בדק את הציונים בכל 2
הכיתות ואכן ציון הממוצע של
הכיתה הזו נמוך בהשוואה לשאר
הכיתות .לדוג' :הממוצע בכיתה י"א
 7במבחן היה  77לבין הממוצע
בכיתה י"א .96 – 2

מס"ד
1

3

י"ב  7תגבור
ספרות

הורים התלוננו שהמורה לספרות
בכיתה י"א  7הסכים כי רק
תלמידים שקיבלו במבחן פחות מ-
 96יגיעו לתגבור.
התלמידים האחרים כעסו ורצו אף
הם להגיע לתגבור.

אחריות

עופר הדגיש ,כי מתן
הוא מורה רב זכויות
בביה"ס ולמרות
החיסורים הוא דאג
להשלים הרבה שעות
תגבור למען הצלחת
התלמידים בבחינה.

עופר בדק מול
המורה והמורה
הדגיש ,כי הוא מקיים
תגבורים נוספים
לשאר התלמידים אך
בתגבור הספציפי
הזה הוא ביקש לחזק
את התלמידים
שנכשלו בלבד.

הערות

4

י"ב  7אזרחות

1

מתמטיקה – 1
יח"ל בשכבת י.

9

ציון מועד ב'
במתמטיקה

7

כיתת י'  -רקיע

2

שאלות
המראיינים
במיונים לכיתות

6

פיילוט תקופת
מבחנים בשנה
הבאה

התלמידים בקשו מועד ג' לשיפור
הציון באזרחות .עופר בדק מול
המורה ונאמר ,כי התלמידים זלזלו
ולא הגיעו לשיעורים בכיתה.
בשכבת י' יש  847תלמידים
ומתוכם  161תלמידים לומדים
מתמטיקה ברמת  1יח"ל.
 43%מהשכבה.
במבחן האחרון אחוז גבוה
מהתלמידים נכשלו.
המבחן כלל  3תרגילים בלבד
והתוצאות היו נמוכות אצל כל
המורות המלמדות את השכבה.

דפנה ביקשה ,כי עופר ישקול רק
במתמטיקה לאפשר לתלמידים
לגשת למועד ב' ושהציון הגבוה בין
המבחן מועד א' למועד ב' הוא אשר
יחשב לתלמיד.
גלעד העיר ,כי הרכב התלמידים
בכיתה יוצר אוירה תוססת
וברדקיסטית ופחות של מצוינות
ולמידה.

הורים התלוננו ,כי המראיינים
במיונים שאלו שאלות לא נכונות
והציגו חוסר ידע.
דוג' :לא ידעו לגביי מסלול נחשון
בבי"ס בר אילן ומה הדרישות
מהתלמידים הלומדים בו .לא
יודעים מה רמת האנגלית בכיתת
מצוינות בחטיבה ועוד.
עופר עדכן ,כי בשנה הבאה יתקיים
פיילוט בשכבת י' בנושא מועדי
המבחנים.
תהייה תקופת מבחנים בת 3
שבועות בו ירוכזו כל המבחנים של
הסמסטר והתלמידים לא יגיעו
לביה"ס בתקופה הזאת למעט
לתגבורים ולמבחנים עצמם.
מטרת הפיילוט לאפשר לתלמידים
להכין את עצמם לתקופת הלחץ של
המתכונות והבגרויות בשנה הבאה
ולדעת לארגן את הזמן בהתאם.

המורות למתמטיקה
הסבירו ,כי בשכבה י'
עדיין קיים פער
להיקף החומר שיש
להשלים מהלימוד
בחט"ב.
דפוס הציונים הזה
קיים גם בשנים
קודמות בשכבה י'.
יש דינמיקה בכל
הקשור להתקדמות
התלמידים במקצוע
המתמטיקה.
עופר שוחח עם רכזת
המתמטיקה וסוכם
שאם לא יהיו מקרים
קיצוניים הציון הגבוה
הוא זה שיחשב.
עופר מודע לכך וציין
שלכיתה יש מורה
ותיקה וטובה שיודעת
להתמודד עם
הכיתה .בכל מקרה
עופר עוקב אחרי
הדינמיקה בכיתה
ויפעל בהתאם.
עופר יטפל בנושא זה
למיונים שיערכו
בשנה הבאה.

במהלך הסמסטר
יתקיימו הרבה בחנים
וניתן יהיה לתת יותר
מקום להערכה
חלופית כדוג' עבודות
הגשה ועוד.

16

בית כנסת בשטח
בי"ס

11

יו"ר לשנה הבאה

לבי"ס יש קושי רב עם תיאום
משגיחים לכל כך הרבה בחינות
לאורך הסמסטר.
המזנון הישן שהפך למחסן הוסב
לבית כנסת הפתוח לציבור רק
בסופ"ש ובחגים.
שביל הכניסה הוא מחוץ למבנה של
בית הספר.
יש לציין שכל פעילות בית הכנסת
אינה קשורה כלל לבית הספר.
דני לא ימשיך שנה הבאה בתפקיד
היו"ר ולכן יש להיערך מראש
לבחירת יו"ר ולהתארגן בכל הקשור
ל:מרכז הסעות ,טיולים ,המסע
לפולין ,כספי הורים ועוד.

