"מה שרואים משם"  -ינואר . 2018
צוות תפן שבוע טוב,
אנו במחצית שנת הלימודים ,ביה"ס מלא בעשייה מבורכת בכל החטיבות ובהשלמת הערכות אמצע השנה.
בראשית דברי הפעם אני מבקש לשתף אתכם ברשמים שלי ממפגש כלל הצוות האחרון שהתקיים החודש.
שעת הרוחב הבית ספרית הייתה לי למטרה חשובה השנה מתוך ההכרה וההבנה בחשיבות השיח הבית
ספרי " :חדר מורים לומד" .בקיץ פעלתי להקמת צוות רוחב שהשקיע עבודה רבה ומחשבה והחליט שאת
חלקה הראשון של השנה נקדיש לעבודה סביב ערך 'האחריות' ,ערך המשיק לערכים רבים אחרים כמו:
שייכות ,שיתוף פעולה ועוד .הכנת המפגש האחרון נעשתה בשיתוף עם צוות ניהול וצוות נציגות ,ואני מבקש
להודות לאנשי הצוות שטרחו והגיעו למפגש .בניתוח של הממצאים יחד עם גדעון הגענו לתובנה שבמתכונת
הזו אין תכלית למפגשים ,הנושא יובא מחדש לצוות הניהול ושם יוחלט לגבי ההמשך.
בצוות הניהול וגם בפורום המשותף עסקנו לאחרונה בנושא קירוי הרחבה המרכזית ,נושא חשוב ומרכזי בחיי
ביה"ס .על מנת לנתח היטב את הנושא שאלנו את עצמנו שאלות רבות ,כמו  :הרחבה – "הלב הפועם" של
ביה"ס ,כן/לא? מספר ימי הגשם בכפר ורדים והשפעת נתון זה על ההחלטה? התקציב לפרויקטים "וחלומות"
? מקום התכנסות או רחבה מרכזית? .הפורום המשותף החליט להעביר את הנושא לשיח רחב יותר בכלל
הקהילה ,שיח שיובל על ידי "נושאי הדיאלוג" – שכבה י"א ובהובלת הרכזים החברתיים של ביה"ס .בפני צוות
הדיאלוג הועלו מס .נושאים לדיון ולבסוף הוחלט לעסוק במרחבים המשותפים תוך דגש על עידוד וחיזוק
הרב-גילאיות כשנושא הרחבה המרכזית והקירוי ובחינת החלופות במרכז.
בנושא השימוש באולם הספורט ,המועצה המקומית העבירה לנו דרישת תשלום לכיסוי הוצאות שוטפות:
מים ,חשמל ,ניקיון ,דרישה בסך  90אש"ח לשנה ,הדרישה הוצגה בפני הפורום המשותף .ביה"ס עובד
במסגרת תקציבית סגורה שנקבעת בתחילת שנת הלימודים ,בשלב זה של שנת הלימודים אין לביה"ס את
הסכום ,לכן הוחלט שאנחנו לא משתמשים כרגע באולם הספורט ובמקביל נקבעה פגישה בין ועד העמותה
לראש המועצה.
בשבועות הקרובים מתוכנן צוות הניהול להתמקד בשני נושאים מרכזיים :
בדיקת נושא תקן השעות של ביה"ס – כל רכזת התבקשה להכין את תקן השעות בחטיבתה ולהציגו בצוות
ניהול ובהמשך בפני ועדה כספית ,שם יוצגו הפעולות הנוספות שכל חטיבה נותנת ותתקיים חשיבה על
היעילות והאפקטיביות של השעות במבט חטיבתי וכלל בית ספרי.
סיכום אמצע שנת הלימודים – צוות הניהול מתארגן לסיכום מחצית השנה ,הסיכום מציג מה נעשה בביה"ס
ברמת החטיבות השונות וממנו אנחנו נגזור את היעדים למחצית השנייה ,ולמעשה נתניע את תכנית העבודה
הבית ספרית לשנה"ל הבאה .
בתקופה האחרונה אנו חווים דיבור ושיח בנושא מבחני המיצ"ב .משרד החינוך והרשות המקומית נותנים

חשיבות רבה לתוצאות של מבחנים אלה בעוד שאצלנו הערכה חלופית הינה אחת מאבני היסוד של ביה"ס.
בתחילת החודש הוזמנתי לשיחה אצל סגן מנהלת המחוז ,שם ניתנה לנו האפשרות להציג את עמדת ביה"ס
אולם יחד אתה התבקשנו לפעול לשיפור המצב ,כמו גם ברשות המקומית .אני חייב לציין שהאיכויות של
ביה"ס ידועות וברורות לשני גופים אלה ,אנחנו נפעל בכל דרך אפשרית להגיע לתוצאות הרצויות אולם ללא
ויתור או פשרות בנושא אבני היסוד של ביה"ס.
כהמשך לנושא הקודם אנחנו נקיים בתקופה הקרובה סקר אקלים חדר המורים ,הסקר שהוכן בברכתי על
ידי צוות נציגות ובעזרת גדעון ,יובא בפני צוות ניהול ויופץ בין כלל אנשי הצוות ,בסקר אנחנו נענה על סדרת
שאלות מחיי ביה"ס וניתוח התשובות כמובן יובא בפני הצוות .במקביל אנחנו עובדים גם על סקר אקלים
תלמידים.
לסיום אני מבקש לשתף אתכם בהתרגשות רבה בעשייה המקסימה שמתקיימת בפרויקט נוף מס ,1 .כפי
שבוודאי ניתן לראות היטב ,הפרויקט נמצא כעת בחלקו השני ,חלק שבמרכזו גינון ושתילה .בשישי שעבר,
בניצוחם של צוות הגינון התקיים בביה"ס יום עבודה בהשתתפות הורים ותלמידים ,בתחילת פברואר מתוכנן
יום עבודה נוסף לנושא הנטיעות עצמן בו אנו מקווים שייטלו חלק תלמידים ,הורים וצוות.
בתחילת חודש פברואר  4.2.18 ,ניפגש כולנו לערב צוות לציון סיום המחצית הראשונה ,חשוב לי מאד
לראות שם את כולנו.
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