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 סיכום ישיבת צוות הניהול .

 : זהבה , מיכל נ. , צפריר , מיכל נ.ק. , נעמי , איילת , לימור , נדב . נוכחות

 : עמיקם . מוזמן

 למידה בדרך החקר..1

לפני כשנתיים וחצי התקבלה החלטה בצוות הניהול לפתח את דרך החקר 

בצוות מוביל ובצוות בית כדפוס עבודה פדגוגי כלל בית ספרי . נערכו דיונים 

הספר , התקיים ביקור בבית הספר ברמות חפר ונערכה השתלמות של מכון 

 "כדר" .

בהערכת המצב היום נראה שהלמידה בדרך החקר לא הפכה לעבודה שיטתית 

 ומחייבת כלל בית ספרית , היא אקראית ותלויה ביזמה אישית של מורים . 

להמשיך את המהלך המחייב את  נערך דיון בשאלה האם על צוות הניהול

העבודה בדרך החקר כתפיסה פדגוגית מרכזית בבית הספר או שנכון להשאיר 

 את היוזמה למי שדרך עבודה זו מתאימה להם .

בצוות הניהול לא התגבשה עמדה ברורה בשאלה זו ויש להביאה לדיון בצוות 

 הכללי של בית הספר .

 

 רפורמה בדרכי העבודה בכיתות היסודי..2

זהבה הציגה את התהליך שעובר צוות היסודי , בהנחייתה של יעל רותם , 

בבירור וקבלת החלטות על הגמשת מסגרות הזמן , המקום ועבודת הכיתה 

בתהליכי הלמידה . הצוות הולך ומתגבש סביב מספר עקרונות עבודה והאתגר 

 העיקרי העומד בפניו הוא יישומם במבנה יום העבודה בכיתות .

שוב לשתף את צוות בית הספר כולו , הן לצורך עדכון והן לקבלת סוכם שח

 משוב .

 זהבה ומיכל נ.ק. לקחו על עצמן ליזום את מפגשי השיתוף הללו .

 

 לימודי השפה הערבית ..3

את לימודי החובה של השפה  להפסיק בתשע"זנדב הציג את ההחלטה 

 ט' .-הערבית בבית הספר . הוחלט לקיים שיעורי בחירה בכיתות ז'

מטרת ההחלטה היא להפסיק את המצב , הקיים שנים רבות , של שיעורי 

ערבית שהם מראית עין של למידה ויצרו לשפה זו דימוי רע בבית הספר . 



ך זו תעורר ענין ואולי הכוונה ליצור הזדמנות ללמוד מתוך בחירה בתקוה שדר

 אף תצמיח מגמה בחטיבה העליונה . 

נערך דיון בנושא , במהלכו מתחו עמיקם ומיכל נ.ק. ביקורת על כך שההחלטה 

התקבלה ע"י נעמי , זהבה ונדב ולא בפורום של צוות הניהול כולו תוך עדכון 

 צוות בית הספר .

ך תשע"ז , סוכם שיש להכנס להליך של מחשבה וקבלת החלטות , במהל

לבניית לימודי הערבית בבית הספר בדרך שתהיה רצינית , אפקטיבית 

 ומכבדת.

 זהבה ומיכל נ.ק. לקחו על עצמן להוביל את תהליך קבלת ההחלטה בנושא זה .

 

  רשם : נדב .


