
 
 

 

 6902אוקטובר  90 

 פרוטוקול הנהגת הורים מס' 1 תשע"ז

 
 תאריך: 629096902

 שעה: 69:09

 משתתפים:

תמי גור , ליטל גבריאלי, מיכל שי, איתי דקל, יעל חסון, יוספה כהן, שירי אביב, פרידור-מיכל גוטליב

"(יסודות"מכון )  

זילבר-גיא רז, מיטל בלוך, אורון-גוטריךיעל , יעל צוקר: 0'ועד א  

קלודין בן אליעזר, עטרה פרנקל, יהודית צביון: 6'ועד א  

ליטל פיק, מיכל רוזנבך, לימור גבאי: 0'ועד ב  

ליאת פישר, נועה תמיר: 6'ועד ב  

דנה שנקרמן, כרמית רובין', עידית אלכסנדוביץ, סרינה הירשנזון: 0'ועד ג  

נועה תמיר, גינזברג סילבי, ליאת ברגר: 6'ועד ג  

ענת ציוני, עינב טל', עידית אלכסנדרוביץ, וניק'דנה מיצ: 0'ועד ד  

ענבל כרמל הלמן, רוני וולפרט, שירלי שקד, קרין טיסונה: 6'ועד ד  

, מרב לרנר, ענת טגרט: 0'ועד ד  

רוני וולפרט, איריס טייב, ליאת ברגר: 0'ועד ה  

שרי כפיר: 6'ועד ה  

גלית בר און, סיון אבנרי: 0'ועד ו  

שחורי-תמי הוט, עינב טל: 6'ועד ו  

 סה"כ – 00 הורים 

 

 מיכל גוטליב פרידור:

אמינה שיש לחזק את מ, מאמינה בהקשבה להורים ולתלמידים: נדה שלה'מיכל הציגה את האג

.מאמינה בשיתוף ובקהילה חזקה חברתית, נות בכל ילד וילדהחוזקות למצוי  

...כיתההילדים בכל ' מס: ב מצגת"מצ  

 

 איתי דקל:

(ב מצגת"מצ)איתי הציג את אירועי הספורט המתוכננים   

 

 מיכל שי:

.'ו-'בסוף המסדרון של כיתות ה, ד"בממ המוקמת בימים אלומיכל אחראית על פרויקט הספרייה   

לשלב את מועצת  .לאפשר לילדים ללמוד הן בשיעורים והן בהפסקות במקום שקט ורגוע-המטרה

.ט ולהפוך את המקום למועדון ספריההתלמידים בפרויק  

ס וביקשה לתרום ספרים ולפתוח דלתות נוספות לתרומות דרך "במייל שפורסם פנתה מיכל להורי ביה

.ספריות הישובים  

יקט צוב פנים והתנדבה להוביל את הפרועוסקת בעי', אמא של דניאלה משכבה א, יעל גוטרייך אורון

  .במחירים סביריםהחדר בייעוץ ושדרוג 



 יו"ר הנהגת ההורים:

.ספתריות נו"לשנת יו( 00900)נבחרתי ברוב קולות , בהצבעה שהתקיימה  

!!תמיד –אני פה בשבילכם . תודה לכל התומכים  

 

המטרה הינה להשאיר . רשפון-הוקמה ועדת נוער משותפת לכפר שמריהו, לאחרונה – ועדת נוער

תוך הצגת תוכנית , דור מאיר, ומדריך הנוערהועדה פועלת יחד עם הצופים . בקהילה, את הילדים פה

.יציבה ואיכותית, שנתית מתוקצבת ומבקשת את סיוע ההורים ברשת הורית חזקה  

 

חבר בהנהגה ההורית צריך לדעת כי הוא פה בשביל לבסס את הקשר  –? הנהגת ההורים מהי

. להשפיע ולייעל תהליכים קיימים או חדשים, הרציף בין ההורים למערכת  

.בהנהגה ההורית צריך לדעת כי הוא פה בשביל להיות נוכח ולעשותחבר   

כי בסופו של דבר , חשוב לדעת שיש תהליכים שלוקחים זמן והכי חשוב לא להיכנע ולא להתייאש

!הם דור העתיד. ס ובקהילה בכלל"בעתידם בביה, מדובר בילדים של כולנו  

 

ישפיעו על , אחר יקומו וישמיעו את קולם טבעי כי המתנגדים לתהליך זה או –קולות הבעד והנגד 

. היושבים על הגדר ואף יכתיבו קבלת החלטות  

זה שמביע את הסכמתו לעצמו בלבד וחושב כי כך יוכל להשפיע על אותם . קיים הקול השקט, מנגד

.החלטות9תהליכים  

.נוישי9צעד9כולנו מבקשים לראות את האור בכל תהליך. הקול השקט צריך להגביר את הווליום  

אבל "אל תשאלו . קחו חלק והשמיעו את קולכם, גם אם אתם בעד וגם אם אתם נגד –המשמעות 

!זה בידיים של כולנו. כשההחלטה נקבעה" ?...למה  

 

הילדים נהנים ממוסיקת רקע . צלצולאת השנה פתחנו בבוקר מוסיקלי עד הישמע ה – מוסיקה בבוקר

עם שירים  לד מוזמן להכין פלייליסט ישראליי9כל הורה .המסייעת להם להתחיל את היום ברוגע

.רגועים  

 

שירלי שקד התנדבה לרכז את הנושא ולהוציא את . פרויקט מבורך למען בטחון ילדינו – נשק וסע

שירלי תעבוד מול הועדים אשר ידאגו לתזכר את ההורים ולתחזק את הנשק וסע . הרשומות להורים

!!תודה רבה, שירלי. השכבתי  

 

נשמעו קולות שקראו להגביל . אשתקד עלה לדיון נושא בחירת מועצת התלמידים –עצת תלמידים מו

. את הקדנציה לשנתיים כדי לאפשר לילדים אחרים להיבחר וכמובן להכניס רוח חדשה  

.כי הקדנציה תוגבל לשנתיים בישיבת הנהגת ההורים הוחלט  

. דות במערכת הבחירות למועצת התלמידיםמתאימים להתמוד' הועלתה סוגיה של האם ילדי כיתות ב

.ייעצות עם המורים בנושאכי תתקיים הת ,מיכל גוטליב פרידור ציינה  

 

שירי אביב הסבירה כי אשתקד היו . ביקש לבטל את החלוקה המגדרית בחונכות' ועד א – חונכות

.ותיושם דגש לשנים הבא. ואין כל חלוקה מגדרית שהוגדרה מראש' חונכים לבנות שכבת א  

 

כך . י ועד הורים מרכזי לממן מאבטח נוסף מכספי ההורים"שנה הוחלט ע 01-לפני כ –יצחק השומר 

משרד החינוך אוסר גביית כספי הורים בעבור אבטחה ולכן נאלצנו , השנה. הנושא התנהל עד כה

. ס למאבטח אחד בלבד"להוריד את מספר המאבטחים בביה  

למלא את תפקיד המאבטח ועל כן עמי נושא באחריות ובתפקיד מפאת גילו וכשרותו לא יוכל יצחק 

.זה  

ס בעבור "שימש כאחות ביה בטחלה היקר אהוב על הילדים וההורים ופרט לתפקידו כמא'יצחק

לאור זאת ולאור העובדה שיעל חסון לקחה על עצמה את גביית הכספים לצהרון ולחוגי . הילדים

ועליה להתפנות לעיקר עבודתה  (ס"וייל לאחריות ביה מגרש הכדורגל עבר מאחריות בית)הכדורגל 

הוא ישב בחדרה . 06:99 -ל 0:99בין השעות , ימים בשבוע 5ס במשך "י ביה"יועסק יצחק ע, בכספים



עזרה של יעל חסון ויעסוק בקבלת קהל התלמידים ובין היתר ימשיך כמובן להעניק לילדים שירותי 

.ראשונה  

 

ניתן  .יש להחזיר להורים את כספם בכל סוף שנה, ל"לפי חוזר מנכ –העברת כספים משנה לשנה 

."כספי תרומות" ם משנה לשנה באם יקראור את הכספילהמשיך ולהעבי  

.הנהגת ההורים הצביעה פה אחד להמשיך ולקיים את העברת הכספים כפי שנעשה עד כה  

, טיולים)י רישום מסודר "עפ" נצבע"כאשר כל כסף , י יעל חסון"קופות הועדים מנוהלות ומבוקרות ע

בכל ישיבת , כן-כמו. מצב חשבון הקופות זמין לכל עין בכל רגע נתון(. ב"מסיבות וכיו, ועד, ספרים

(.ב בהמשך"מצ)ב חשבונות הועדים ר הועדה מציג את מצ"יו, הגה הוריתהנ  

 

כמידי שנה עולה לדיון נושא ימי ההולדת וזאת בשל העובדה שהילדים חוגגים שלא  –ימי הולדת 

(. ילדים 95 בנות בלבד 9 בנים בלבד 9 שכבתי )ס בשנים האחרונות "י ביה"במסגרת הכלל המומלץ ע

.ס הינו גיבוש כלל הילדים ומניעת בעיות חברתיות"צת ביההרציונל העומד מאחורי המל  

.ים ימי הולדת כיתתייםלקי –הבקשה שהועלתה   

יש , ילדים 29-קשה למצוא הפעלה ל, 09ילדים ולבסוף מגיעים  29מתכוננים ל  –קולות הבעד שעלו 

.ים שלא מוזמניםועל כן ישנם ילד" קליקות"בעיית   

לא יכבד גם את יום ההולדת הכיתתי , הורה שלא מכבד את הכלל הרווח9ילד –ההתנגדויות שהועלו 

, ילדים 05ילדים החוגגים ימי הולדת במסגרת מצומצמת של , כן-כמו. יתות האחרותויוסיף ילדים מהכ

.ימשיכו לעשות כן ללא קשר אם אותם הילדים מאותה כיתה או לא  

"...לחיים האמיתיים"כי לדעתה כל אחד יכול לעשות כרצונו וזוהי חלק מההכנה , ענת טגרט ציינה  

עומד מאחוריהם להדגיש את חשיבותן ואת הרציונל שהוחלט כרגע להשאיר את האופציות הקיימות ו

  .אצל הילדים בכיתות ובמקביל להקים ועדת ימי הולדת אשר תבחן את הנושא מחדש

 

מכירת דברי מתיקה 9כי משרד החינוך הוציא איסור מוחלט על הבאת, איתי דקל ציין – שישי בריאות

.'ע לקיום המכירה בימי ולא גיבשה החלטה בנוג' שכבה ו, נכון לכרגע. ס"בשטח ביה  

.תוגבל המכירה לפעם ברבעון, באם יחליטו לקיימה  

הן מבחינת העלויות למסיבת הסיום והן ', השנה יחשב מחדש מסלול שנת המצווה של כיתות ו

.ס"מבחינת רכישת המתנות לצוות ביה  

 

מבקשת , שמריהואשר ריכזה עד היום את הועד למען החייל בכפר , רויטל מאייר – הועד למען החייל

.מוזמן ליצור עימי קשר, כל המעוניין לקחת את הנושא תחת חסותו. לסיים את תפקידה  

!!תודה לרויטל על עבודה נפלאה  

 

רשפון וגליל , כפר שמריהו)הישובים  0על מנת לייעל את תהליכי העבודה מול  – נציגים יישוביים

: הוחלט כי יהיה נציג מכל ישוב', בתקלות וכו, באירועים, ועל מנת להיות מעודכנת במתרחש, (ים  

וניק'סרינה הירשנזון ודנה מיצ –כפר שמריהו   

מרב לרנר ולימור גבאי –רשפון   

ליטל פיק –גליל ים   

!!תודה למתנדבים  

 

המועדונים מתקיימים באמצעות שעות עבודה ! אינו מועדונים ן"התל – (תכנית לימודים נוספת)ן "תל

בעבור מקסימום , לתלמיד₪  011ן הינו "תשלום עבור תל. חינוך בשרון9י משרד החינוך"הממומנים ע

נדרש אישור . ן"לא ישתתף בשיעורי התל, תלמיד שהוריו לא משלמים. ס ואינו חובה"שעות לביה 5

.ן"מההורים על מנת לקיים תל 19%של   

קראת ל בנושא משותפתעשה חשיבה יתכי  ,ן ומיכל ציינה"התל בנוגע לשיעוריהועלו התנגדויות 

(.אלכס שנייידר' י דר"נקבעה ע ז"תשע)ח "ל תשע"שנה  



כאשר הרעיון החל במטרה , לפני כשבועיים קיימנו מסיבת רחוב לפתיחת שנה - מסיבת פתיחת שנה

למסיבת פתיחת שנה ך כדי תנועה שינה את פניו אך תו, לאסוף כספים לקופת הנהגת ההורים

.לכל שכבות הגיל, חיזוק הרשת ההורית בקהילה -המטרה . קהילתית  

. מבוגרים 699-הגיעו כ, בשעות הערב, יום שישי, 0290לאירוע שהתקיים ב   

.(האירוע כוסה ללא רווח, אגב) .ציינתי כי התאכזבתי מכמות המצביעים ברגליים  

!החיבור בין ההורים חשוב ביותר, די שהקהילה תעבוד יחד כקהילה אחתכי כ, חשוב להבין  

שמירת בני הנוער אצלנו ולא זליגתם , רק שילוב בין ההורים יביא לתוצאות של תרומה לקהילה

.הרי בני הנוער הם הדור הבא והעבודה מוטלת כרגע עלינו. וכמובן עתיד הקהילה שלנו' להרצליה וכו  

*****דור העתיד יהיה תקלה –קהילה תהיה רק מילה  –לא יהיה ביחד  – אם לא נעשה ביחד*****  

 

הילדים אשר יפגשו . ומסבירה את חשיבות הביחד' ב-'מיכל נכנסת לכיתות א - חיבור בין הקהילות

לעודד את הילדים הצעירים להתחבר  –המטרה  .עם חברים מישובים אחרים יזכו לכוכב קהילה

.לחברים מהיישובים האחרים  

בשל הפעילות , עילות של רשפון וכפר שמריהושרי כפיר ציינה כי ילדי גליל ים לא לוקחים חלק בפ

.נתון המחזק עוד יותר את חשיבות החיבור בין הילדים. הבלתי פורמלית שיש להם בקיבוץ  

 

ועדת בינוי וחזות , ועדת קהילה, ן"ועדת תל, ועדת תקשוב: הועדות שיפעלו השנה הינן – ועדות

ועדת אירוע , ועדת שבועות, ג בעומר"ועדת ל, ועדת פורים, צוות יום המורה, ועדת ימי הולדת, ס"ביה

.מסורת פתיחת שנה  

.יועבר מסמך בין חברי הנהגת ההורים והם ישבצו עצמם בועדה אחת לפחות  

 

  –מצב קופות הועדים 

.מההורים₪  659נמצאת בתהליך איסוף  –' שכבה א  

.₪ 09,000  –' שכבה ב  

.₪ 09,000 –' שכבה ג  

.₪ 00,195 –' שכבה ד  

.₪ 00,200 –' שכבה ה  

.₪ 5,100 –' שכבה ו  

 

!!שנה של עשייה, שנה של בריאות, שנה טובה  

:(אני פה בשבילכם   

 

 גלי בדש

ר הנהגת ההורים "יו  

.ס המשותף כפר שמריהו חוף השרון"ביה  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


