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     2009   מאי    12  סיכום  סיור  הכרות  בביה"ס  תיכון  מקיף  אזורי  ברנר  מיום  ג'  

 אורי נצר – מנהל מחלקת חינוך, גלעד בכר – חבר ועדת חינוך, שייקה בילו – יו"ר ועדת חינוך.נכחו:

 יוסי דוד, חיה בוצר, אלון גרנות.נעדרו:

 נפגשנו בחדר אנגלית לאחר סיור קצר אותו ערכנו בתצוגת הפרויקטים של תלמידי מגמת אומנות בברנר. לאחר מכן

 מצגת על ביה"ס. במצגת הוצגו האני מאמין הבית ספרי,הועברה ע"י עמי דגן מנהל ביה"ס ברנר וסגניתו לאה דותן, 

 מגמות ומסלולי הלימוד, הדגשים חינוכיים וערכיים ודמות הבוגר העכשווי המעודכן של ביה"ס. בהמשך נערך סיור

 בו ביקרנו במעבדות המחשבים, חדרי ביולוגיה, כימיה, חדרי מגמת עיצוב גראפי וכמו כן סיירנו בחצר והוסברו לנו

תוכניות בינוי עתידיות.

- כולל השילובים שלהם והמורכבות של הבחירה. נדון אי הביקוש לערביתהוצגו מסלולי הלימוד האפשריים•   

ומוסיקה.

 הוצגו הפתרונות הניתנים ע"י ביה"ס לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - שילוב בכיתות מב"ר, אתג"ר ומיקוד•

 למידה. הועלתה בקשה ע"י מנהל בית הספר לביצוע ועדות השמה לפני הגעה לבית הספר לתלמידים בעלי צרכים

מיוחדים. 

  - הוצגה תוכנית הלימודים של כיתת המצוינות, ("כיתת משיבי הרוח") נערכו בדיקות שלפרויקטים ייחודיים•

 דרכי הפעילות של הכיתה בתשס"ט נלמדו לקחים והמסקנות יישומו כבר בכיתת המצוינים של תש"ע. הוצג

 פרויקט שילוב תלמידי ביה"ס במכון דוידסון של מכון ויצמן הלומדים תוכניות במתמטיקה. הוצגה תוכנית

קודמת של שיתוף פעולה עם חברת אלאופ עבור תלמידי הפיזיקה.

  - הוצג השילוב עם מכון הרטמן, בית מדרש אלול, תפיסת הטיולים (טיול נודד) של ביה"סחינוך חברתי וערכי•

 .70% ל- 85%שהוכיחה עצמה שנים רבות. לאחרונה אנו חווים ירידה במספר המשתתפים בטיולים השנתיים מ- 

".המחויבות האישיתכמו כן הוצגו מעורבויות של תלמידים בקהילה במסגרת "

- הוצג התהליך שהוכח כנכון, רציני ומקצועי לאורך השנים, משלחתההכנה לקראת המסע לפולין והמסע•   

לפולין, את המסע עצמו, הצוות ביצע פולני שבחן את ההכנה למסע  ע"י צוות צילום   ביה"ס נבחרה לליווי 

 ראיונות עם תלמידים במסע ותצפיות על התנהגות התלמידים במהלך המסע. חוות הדעת של צוות הצילום

הפולני היו חיוביות ביותר והן הובאו בכתב לפני הנהלת ביה"ס. 

בבגרויות• הוקרה שניתנוהישגים  תעודות  והוצגו  זכאים  לבגרות, אחוזי  ניגשים  על אחוזי  נתונים  נמסרו   -   

לביה"ס על הישגים גבוהים בבגרויות של כיתות המב"ר בפרט.

 סגנית המנהל, הגב' לאה דותן הציגה בפנינו את אתר האינטרנט החדש של ביה"ס ואת מערכת ה"סול"ם"•

  של חברת בריטניקה. תוכנה הנפוצה במוסדות אקדמאייםHigh Learnמערכת בקרת והערכת למידה בשם- 

 רבים בישראל. התוכנה מאפשרת הקמת מסד נתונים לכל מקצוע, לכל קבוצת לימוד, לכל מורה ולכל תלמיד,

 חשיפת חומרי הלימוד באופן דיגיטלי לכל תלמיד. המערכת מאפשרת צפייה בסיכומי שעור, מטלות, מערכי

 שעור, מקורות מידע ומאגרי ידע ייחודים למקצוע הנלמד, פורום שאלות לתשובות עם המורה ועוד.. המערכת

פעילה ביותר.

 עלה נושא שיתוף פעולה עתידי עם המועצה, סוכם כי הקשר בין הנהלת בית הספר ומנהל מחלקת חינוך הוא טוב•

 ורציף הוזכרה השתתפות ראש המועצה במימון כיתת מצוינים וכיתת הספורט. לביה"ס צרכים רבים בעיקר

 בנושא תגבור שעות ועמי מבקש כי תיקבע מכסה של סכום השתתפות מסוים עבור כל ילד מטעם המועצה

השולחת אותו ללימודים בברנר קרי מועצה אזורית גדרות, ברנר, גן רוה וגזר. 

שייקה בילו

יו"ר ועדת חינוך


