
 

 פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים-מפגש שני 721/170/2

מרב , ('ד)וניק'דנה מיצ, ('ד)ןמענבל הל, ('ה)תמי ענבר שטרית, איתי דקל, שירי אביב, מיכל גוטליב פרידור: נוכחים

סרינה , ('א)יעל צוקר, ('א)מיטל בלוך, ('ב)אביגיל נפתלי, ('א)עטרה פרנקל, ('א)זילביגר-גיא רז, (('ד)לרנר

-ליטל בלייר, ('ג)רמית רובין, ('ג+'ב)נעה תמיר, ('ד)קרין טיסונה, ('ה+'ג)ליאת ברגר, ('ו)ריקי רחבי, ('ג)הירשנזון

  .גלי בדש, ('ד+'ג)'עידית אלכסנדרוביץ, ('ו+'ד)עינב טל, ('ד)שירלי שקד, ('ב)ליאת פישר, ('ב)פיק

 מיכל גוטליב פרידור

  הסרטון שהוצג ישלח  – הספר וסיכום המחצית הראשונה מטרות ביתמיכל גוטליב פרידור הציגה את

 :היעדים העיקריים שהוצגו. לכלל ההורים בבית הספר

o קידום למידה משמעותית 

o חיזוק החינוך לערכים 

o  ס המורכבת משלושה יישובים ויצירת מחוייבות "קהילת ביה –שימת דגש על זהות משותפת

 .אחת

 הציגו את הספרייה החדשה של  ,מיכל שיבהנחיית המורה  ,'מכיתות ד בי הספרייהדמתנ -ס "ספריית ביה

 !כל הכבוד לעושים במלאכה. בית הספר ואת העשייה המתקיימת באופן יומיומי מאז הקמתה

 הודעה . הכוללת פעילויות רבות ומגוונות לכל שכבות הגיל, הוצגה התכנית הבית ספרית לשבוע הקהילה

 .על כך תישלח לכלל ההורים בימים הקרובים

  ת הלב ר על תשומובעיק. תודות לסרינה ומירב ולכל ההורים שהתגייסו להצלחת היום הזה –יום המורה

 .ההורים-ס לא היו מילים להודות לכם"לצוות ביה .כפתיות והערכה רבהלפרטים הקטנים שהעידו על א

 איתי דקל

 ספורט ואירועים קרובים: 

o על מנת לעודד הליכה ברגל או רכיבה באופניים לבית הספר –" שישי רגלי"יוזמה חדשה ל ,

ים מתנדבים ילוו הור ."שישי רגלי"יום  ,שישיביום  1..3החל מה  ,אחדיתקיים במהלך חודש 

אשר תדון בסוגיות  הוצע להקים ועדת הורים. את הילדים לבית הספר ,מראששיצויינו , בתחנות

' עידת אלכסנדרוביץ: מתנדבות. איך מנדבים הורים ועוד, מידת האחריות, איך מתפעלים: כגון

 .ונק'ודנה מיצ

o  3.1צעדת הבנים תתקיים ב  

o הנוכחות חובה ותלמידים שלא יגיעו יצטרכו . 43.3בבן שמן יתקיים ב ' ו -'ים כיתות המסע אופני

 . להגיע לבית ספר

o 31.1 יתקיים ב ןטריאתלו 

o  חה הקניית מיומנויות של רכיבה בטו: בטוח בחופש רוכבים -פעילות מתוכננת לחודש יוני

  .לקראת החופש הגדול, בדרכים

 

 



 הנהגת הוריםר "יו

 ועדות שנפגשו עד כה: 

אנא , מי שטרם שיבץ עצמו - לאחר פגישת הנהגת ההורים הראשונה נשלח אליכם קובץ לשיבוץ בועדות

 .עשו זאת בהקדם

o ולא בהכרח בחיזוק מקצועות , ן"בה הוסכם לגוון את התל ראשונההתקיימה פגישה  –ן "תל

נשלח מייל בנושא אנא עודדו את ההורים  ,/32423 ,הקרוב' המפגש הבא יתקיים ביום ד. הליבה

 .לבוא ולהשתתף במפגש

o  באמצעות  ,כי המחשוב ישולב בפדגוגיה ,התקיימה פגישה ראשונה בה הוסכם –תקשוב

ל הבאה "בשנה. ים וללא רכישה אישית של ההוריםבית ספריים משותפ מחשבים מחשבים

. דיגיטליים" כישורי חיים"תכנות ושפת , התלמידים ילמדו לפתור תקלות בסיסיות במחשבים

יש מחשבים אישיים ' תלמידי כיתות הל. ס יהיו מחשבים בית ספריים לשימוש התלמידים"לביה

ום הפגישה סיכ. עוד דובר על הכשרת צוות המורים להוראה מתוקשבת. ימשיכו ללמוד איתםולכן 

 .ישלח להנהגת ההורים בשבוע הקרוב

o נושא טעון שהעלה כמובן דיון סוער: ימי הולדת ומסיבות ... 

התקיימה פגישה ראשונה בה הוחלט מטעמים רבים וחשובים על המשך ההמלצה לנהוג על פי 

 .ההמלצה נשלחה לכלל הורי בית הספר. ילדים 1בנים או \בנות, שכבתי: הנוהל הקיים

לפתוח את האפשרות  תוך רצוןלקיים פגישה עם מנהלת בית הספר  וביקשו הות פנומספר אמ

כיון שלא כל ועדת יום ההולדת נכחה בפגישה . בנוסף להמלצה הקיימת לקיום מסיבות כיתתיות

 .הוחלט כי הנושא יעלה להצבעה בהנהגת ההורים, זו

חגיגה להוספת והטעמים הצגת הבקשה , ד בבסיסומהרציונאל העו, לאחר הצגת הנוהל הקיים

ה היא התקיימה הצבעה שתוצאת ...טעוןדיון  הובעקבותי ר הנהגת ההורים"י יו"ית עכיתת

 (.מתנגדים 6. תומכים 34)ימי הולדת כיתתיים החל משנה הבאה רות לפשהוספת הא

הינם הורים  ,מהמצביעים בעד %.1-נוכחנו לראות כי מעל ל, בעקבות ספירת הקולות בהצבעה

  . 'לילדים בשכבה ד

o  שנות "יתקיימו ימי נושא כגון , במהלך הימים שלפני החג. של תחפושות" קח תן"שוק  –פורים

נשמח להמלצה על עמותה לה נוכל לתרום את הכספים  .'וכד" כוכבי על", "כובעים", "ניםהשמו

 .שיאספו באמצעות נציגי התלמידים

 הנוכחות יפה מאוד וחשוב מאוד להמשיך ולעודד הגעה , התקיים סבב מפגשי הורים ראשון: מפגשי הורים

 .  הבאים במפגשים

 הוחלט על המשך חלוקת יומנים אחידים גם בשנה הבאה: ס"יומני ביה. 

 בכל . 'ו-'ארוכת טווח של התלמידים בשכבות התוכנית חדשה להתנדבות ל הבאה מתוכננת "בשנה

הרי שעליה להיות מתמשכת , אם היא ארוכת טווח. ס"ביה זו אינה המלצת .מחצית תבחר פעילות אחרת

 .נשמח להמלצות על עמותות עימן ניתן לבצע שיתופי פעולה .ומבוססת  קשר עמוק

 גרזילבי גיא רז: נבחר גזבר ועד. 

 ארגון הטיולבתושבי גליל ים משקיעים רבות . חובת הגעה לטיול כבכל יום לימודים אחר: טיול לגליל ים .

י "הן ברמה הבית ספרית של מחוייבות התלמידים ליום לימודים ולתוכנית שנקבעה ע החשובהנוכחות 

שלוח את ילדם ביום גלי תוציא מייל מסודר הקורא לכלל ההורים ל .והן מבחינה קהילתית,  בית הספר

  .לסייע בהעברת המסרחברי הועד מתבקשים . הטיול

  בקשה להתחיל את יום הלימודים  כל, ההגעה למחרת ליום הלימודים היא כרגיל –חגיגות בת מצווה

, יתרה מזאת. בשעה מאוחרת יותר לא תתקבל ותלמידים לא יורשו להגיע בשעה מאוחרת לבית הספר

 ..44:1ד לשעה נבקש לסיים את המסיבות ע

יש לחדול עם המנהג ולסייע לתלמידים . מכל שכבה לא מגיעים ליום הלימודים %.3-כ, בימי שישי, כן-כמו

 (גם לעבודה איננו מגיעים מתי שבא לנו)למחויבות שלהם  –ס "להגיע לביה



  מיכל גוטליב פרידור, ס"ימנהלת ביה"תבדק ע –הועלתה בקשה ללמד את תורת האבולוציה. 

 ס"י ביה"להורים שביצעו באינטרנט לא תאם את הטבלה שנשלחה ע םפירוט התשלו: י הוריםתשלומ .

 .בהמשכוודיון , פירוט התשלומים בשקיפות מלאה יעשה בפגישה הבאה

  ישלח במייל להנהגת ההורים –פרידה מיוספה. 

 

וכמובן לנציגי הועדים מהכיתות , בפגישה ולסגנית ולצוות המורים שנכח, ס"תודה רבה למנהלת ביה

 .תודה לנעה תמיר על כתיבת הפרוטוקול .השונות

 

 ..1:.4בשעה , /422124.3, שלישי נשוב וניפגש לפגישת הנהגת ההורים הבאה ביום

 

 ,בברכה

 גלי בדש

 ר הנהגת הורים"יו

.1.-2183418 

 

 

 


