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לכבוד
מר שי מועלם
הגב' נעמה יגאל
נציגי הנהגת ההורים העירונית
הנדון :סיכום פגישה מיום 8.1.18
ביום ב'  8.1.18התקיימה פגישה עמכם במשרדה של המפקחת הכוללת של בתי הספר
היסודיים ברמת גן הגב' טלי טולדנו ועמי.
בפגישה עלו מספר סוגיות לגביהן התקבלה הסכמה כי יש לפעול בהקדם וביעילות על מנת
וזאת למען רווחתם של תלמידי העיר בבתי הספר היסודיים בהיבטים הקשורים ללמידה
משמעותית ,דרכי הערכה והיבחנות ואופן חלוקת משאבים.
כמו כן עלו הסוגיות הקשורות להיעדר חיטוב בעיר והמשמעות התקציבים הנגרעת מכך,
סוגיה שמנהלת אגף החינוך וכמובן ראש העיר פועלים יחד עם הנהגת ההורים לקדמו אל מול
מנכ"ל משרד החינוך ושר החינוך.
הסוגיות שעלו :
הערכה ודרכי היבחנות:
 .1צורך בקביעת מדיניות עירונית אחידה וסטנדרטיזציה בבתי הספר היסודיים
בנושא דרכי היבחנות ומדיניות ברורה ומוסדרת בנוגע למתן האפשרות למבחנים
חוזרים.
 .2יישום חוזר מנכ"ל בנושא מס' המבחנים/בחנים המותרים במהלך השבוע לכל
שכבת גיל וקיום ההנחיה בדבר זמן החזרת המבחנים.
 .3הקפדה על החזרת המבחנים שנבדקו לתלמידים ולא רק לאפשר זכות עיון בהם –
התנהלות שקיימת לטענת ההורים במספר בתי ספר וזאת לצורך שימוש חוזר של
אותו מבחן בכיתה אחרת בשנים הבאות.
ועדות שילוב
 .1קיום ועדות שילוב בבתי הספר על פי הנחיות חוזר מנכ"ל  ,בפורום המתאים
ובנוכחות בעלי התפקידים המחויבים מתוקף כך.
 .2יידוע הורים בהחלטת ועדת השילוב במכתב רשמי.

אבחונים והתאמות
 .1אחידות במדיניות ויישומה בנוגע להתאמות ברוח חוזר מנכ"ל.
 .2מתן אפשרות בכיתה ו' להסתמך על אבחון שלכאורה פג תוקפו על מנת לאפשר
עריכת אבחון תקף מעודכן בכיתה ז' לצורך תקפותו עד לכיתה י"ב.
צורך בסיוע לימודי ומתן אסטרטגיית למידה בכיתות ז' ח'
 .1נדרשת קביעת מדיניות ברורה בנוגע להקצאת שעות מתי"א לתלמידי כיתות ז' ח'
בבתי הספר היסודיים לאור העובדה כי מרבית שעות מתי"א מוטות כיום לתלמידי
השכבות הנמוכות על מנת לצמצם פערים בגיל הצעיר .תחושת ההורים כי תלמידי
כיתות ו' ז' ח' אינם מלווים בסיוע הנדרש.
 .2חסר במשאבי הוראה כתוצאה מהיעדר חיטוב בעיקר בתחומים:
מתמטיקה – שעות מיצוי ומצוינות
שעות הקניית לימוד השפה הערבית
שעות ייעוץ
• חשוב לציין ,כי  ,מספר שנים שמנהיגות ההורים ,ראש העיר ואגף החינוך פועלים
בנושא אל מול המנכ"ל ושר החינוך .לדברי ההורים קיימת התעלמות מוחלטת
מפניותיהם ומכתביהם לשרי החינוך בשנים האחרונות.
התייחסות ודרכי פעולה לכל אחת מהסוגיות לעיל :
 .1הערכה בדרכי היבחנות ונגזרותיה – במהלך החודש הקרוב נעמול על מסמך
עירוני בנושאים אלו בשיתוף נציגות מנהלי בתי הספר והוא יהווה פיילוט שיופץ
וייושם .הוא ייבחן בסיום שנת הלימודים לאור משוב ממנהלים ,תלמידים והורים.
המסמך ייערך בהובלת משרד החינוך-הפיקוח הכולל ,הפיקוח על הייעוץ
ומחלקת החינוך היסודי וזאת ברוח הנחיית חוזר מנכ"ל  .המידע יופץ למנהלי
בתי הספר וההורים.
 .2ועדות שילוב – בהלימה לנחיות משרד החינוך בנושא ,תצא הנחייה ברורה
לקיום ועדות השילוב בהתאם לנהלים המחייבים לכלל הנוגעים בדבר.
 .3אבחונים והתאמות ושעות מתי"א – תהיה התייחסות במסמך העירוני גם
להיבט הקשור בכך.
 .4סיוע ומשאבים בכיתות ז' ח' – פעילות בנושא מתקיימת בראשות ראש העיר
ומנהלת אגף החינוך והנהגת ההורים מזה מספר שנים.
סוכם כי המפקחת הכולל בשיתוף מנהלת אגף החינוך יבדקו אפשרות להיפגש
עם מנהלת המחוז בנדון על מנת שתסייע לקדם את הנושא אל מול קברניטי
משרד החינוך.

בברכה,
אורית איתיאל
מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
העתק:
הגב' דליה לין מנהלת אגף החינוך
הגב' טלי טולדנו מפקחת כוללת
ד"ר ארני מרכום יו"ר ועד מנהלים

