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הקורונה:אירועיסביבסקירה.1

השבועיים האחרונים היו לא פשוטים למערכת. יש עלייה בחולים מאומתים תלמידים, צוות . עד כדי
.26-27.12בתאריךליומייםהספרביתסגירתעלהמליצווהחינוךהבריאותשמשרד

הוועד עדכן כי מצד ההורים הורגשה חוסר אחידות בין הכיתות באופן בו התנהלה ההתייחסות
לתלמידים המצויים בבית מסיבות שונות.

הועד הדגיש עד כמה חשוב שתצא איגרת מבה"ס שתתאר ותסביר את המצב הקיים ודרך הפעולה.

הספרבביתהשגרהשמירתעליהיההדגשכיהוחלט19-27.12המדובריםבשבועייםכיצייןרז
ומתן מענה חינוכי לתלמידים שמגיעים לבית הספר לצד שמירה על קשר עם התלמידים שאינם

מגיעים כמו בשגרה.

מכלבביתהנמצאיםלתלמידיםנתייחסבולאופןאחידההנחייהיצאה)9.1(הנוכחימהשבועהחל
סיבה שהיא (בידוד/החלטת הורים/מחלה).

הצוות החינוכי ייתן מענה שבסיסו –

שמירת הקשר והרצף החינוכי – תחושת השייכות של התלמידים לכיתה.

יינתנו מענים בפלטפורמות המתוקשבות הכוללות משימות א-סינכרוניות.

רז ביקש להציף את הפערים "בזמן אמת" דרך נציגי הנהגת הורים/יו"ר הנהגת ההורים.

דנו בנושא ההודעות- בין הצפת מידע לבין מיעוט מידע וכן, מה בה"ס יכול לפרסם ומה לא.

ההסעות.לנושאהשנהמתחילתההתייחסותאתסקררזהסעות-.2

הוועד הדגיש את חשיבות נציג מהאנתרופוסופי לעבודה וחשיבה על תהליך זה.

יקדם את מעורבות הנציגות של מסלולרזמכיוון שנושא ההסעות רלוונטי לשלושת מסלולי הלימוד
וולדורף.



לוועדות-חלוקה.3

הוועד התחלק לוועדות על מנת לייעל ולקדם תהליכים.

מול כל וועדה, יהיה נציג מבית הספר ויחד יעבדו לקידום הנושא הספציפי עליו הם אחראים.

תחום התקציב-אמיר ורותם- יעבדו מול רז.

וועדת הוראה/וועדה פדגוגית - מיה טל ויוני - רכזות שכבה.

וועדת בטיחות והסעות- מורן בן דוד ועדיאל קדוש.

פעילויות תרבות- הקשר יהיה מול איילת פלס- רכזת חברתית.

נערכה פגישה ראשונית בין רז לנציגות מהוועד לדון על צרכים בפעילויות העתידיות במטרה לבנות
לוז שנתי ברור להורים שידעו מראש מתי ומה אופי ההתנדבות הדרושה.

במקביל כל ועד יקבל ממחנכת הכיתה את התכנית השנתית הכיתתית בה נדרשת מעורבות הורים.
הועד ידון בנושא תשלומי ההורים לועד הכיתתי (פעילויות כיתה) יוצא עדכון בנושא. במטרה לכוון

ולהתוות אחידות ושיוויון בין הכיתות.

אפרתהמושבים,מגניהוריםנציגותבשיתוףנבניתמעבריםתכניתמעברים-.תוכנית4
שחר-מנהלת הגיל הרך והצוות החינוכי של בית הספר.

תכנית המעברים בשכבות ו'- יועצות השכבות הרלוונטיות חני בלוי/יועצת החטיבה מובילות את
התכנית בשיתוף הצוות החינוכי.

האנתרופוסופיהמסלולתלמידישלהפרעהלגבימהוריםשהיופניותהגיעו-וועדחברתשיתוף.5
בזמן למידה- רז עדכן שהנושא בטיפול ויש לשים לב כי כיתות רבות משחקות במהלך שיעור ויש

להתייחס עניינית לנושא ולאו דווקא בהתייחסות למסלול זה או אחר.

להנהגתנציגלבחורהנ"להכיתותלהוריקוראהועד-2,ו1,ו1ה,2דבכיתותהוריםנציגות.6
ההורים. העדר נציגות בכיתות אלו מותיר את הכיתות ללא התייחסות בפגישות וכן יוצר אתגר ביישום

פעולות משותפות בבית הספר.


