
 

 19/3/18 מספר שלוש פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית

 משתתפים: 

קוניג, דנה שחם, לימור גבאי, -פרידור, שירי אביב, שלי מודעי, שיר בלושטיין, ג'ין ואן רוי-מיכל גוטליב

זילביגר, שרי כפיר, סילבי -אורון, סרינה הירשזון, גיא רז-עידן שולמן, קרן ארביב, יעל גוטרייך

 גינסברג, מיכל רוזנבך, קרן שמיר, יהודית צביון, יעל צוקר, שירלי שקד, גלי בדש

 .(3נציג ועד של כיתה ה' חסר)

 ישלי מודע כתיבת פרוטוקול בפגישה:

 גלי בדש כתיבת פרוטוקול מודפס:

 גלי בדש:-יו"ר הנהגת הורים

ית יוצרת תסכול הועלה ע"י שכבה ב' והוזכר גם בשכבות א', ג', כי התכנ תכנית כוכבים: •

חלק מהילדים מופנמים וקשה להם ליזום אקט בגינו יקבלו כוכב, התכנית . בקרב הילדים

אם יעשו מעשה טוב -ותיות בין הילדים והם מבינים שלמרות התנהגות שליליתיוצרת תחר

יקבלו כוכב. חשוב שהילדים יבינו על מה הם מקבלים כוכב ולא איך. המטרה לקבל כוכב 

עות נתינת הכוכב, בניגוד לכך שמעשה טוב נעשה בסתר ואין קשר ישיר בין מוחצנת באמצ

כמות הכוכבים אותם צובר הילד לבין כוכב החודש. עלו קולות רבים האם זו הדרך הנכונה 

 להעצים ילדים ולדעת רבים גם טקס מצטיין החודש מוגזם. 
הספר, הוא נרשם ומכאן : כשילד מתנהג בצורה לא הולמת ותואמת את חוקי בית שירי אביב

 נעשתה חשיבה מדוע לא לרשום ילד על התנהגות טובה.
בעקבות תכנית הכוכבים חלה ירידה משמעותית בכמות ההרשמות על : מיכל גוטליב פרידור

באשר לדרך  דורשת חשיבה מחודשת הפרעות ואירועים שליליים, אך מהעולה בשטח היא

בור מה מקבלים כוכב. מדובר במודל פשוט השמתה בשטח ויש לדייק את השיטה ולשקף בע

לחיזוק חיובי )ישנם מודלים רבים( והצטיינות היא לא מילה גסה. אכן יש הבדל בין השכבות 

דווקא ילדים שלא "לוקחים" את הצעירות לבוגרות באופן בו הם תופסים את התכנית והרעיון. 

 תשומת הלב זוכים בכוכב החודש. 

בה ב' והשכבות הצעירות נושא התיק הכבד אותו לובשים הועלה ע"י שכתיקים כבדים:  •

הילדים על כתפיהם. הובהר כי לוקרים יש מכיתה ד', לאור האחריות הנלווית לכך. ילדי 

 השכבות הצעירות יכולים לשים את הספרים והמחברות במגירות.
א , על מנת לוודאחת לחודש המחנכים יתבקשו לעשות סדר בתיקיםמיכל גוטליב פרידור: 

 שהילדים לא לוקחים בתיק ספרים/חוברות לא רלבנטיים.

בעבר היה מאמץ אקטיבי לגבש את השכבה והיום זה  חוסר ערבוב בין הכיתות בשכבה: •

ילדים יש צורך במבחר גדול יותר  20כתתי יותר, למעט שיעורי הספורט. בכיתות קטנות של 

 של ילדים.
צורך בגיבוש כיתתי, יותר אינטימי, יותר מיכל גוטליב פרידור: מעבר לגיבוש השכבתי יש 

מרגיש "בית". מיכל העלתה את הרעיון כי אחת לשנתיים יעשה ערבוב מחדש בין הכיתות. 

 היו קולות בעד וקולות נגד. הנושא ישוב ויעלה בעתיד בהתאם למידת הרלבנטיות.

הורים,  בכל תחילת שנה מתקיים יריד חוגים המייצר, לטענת יריד חוגים בתחילת השנה: •

 לחץ חברתי באשר להשתתפותם של ילדים בחוגים רבים, למורת רוחם של הוריהם.
נעשתה הצבעה בגין קיום יריד החוגים בביה"ס )מתקיים במקביל בבית וייל, ברשפון ובגליל 

לא  3קולות הצביעו נגד קיום היריד בביה"ס )הצבעתה של מרב לרנר, נציגת ה' 13 –ים( 

 .לא יתקיים יותר יריד חוגים בביה"ס(. רלבנטית לקבלת ההחלטה



ה' )שכבת ו' מקיימת את -לפני כשנתיים התקיימה מדורה אחת לשכבות א' ל"ג בעומר: •

המדורה לאחר סיום האירוע הבית ספרי(, אך הניסיון לא צלח. המדורה היתה גדולה מדי 

 ומסוכנת. 
בשנה שעברה התקיימו מדורות שכבתיות שהוגדרו מראש, כי האש לא תעבור גובה מטר. 

ייבחנו שטחים את החג היהודי של בר כוכבא נמשיך ונקיים. לאור הקרבה לכביש החוף, 

  .חלופיים לקיום האירוע

בטו בשבט התקיימה פעילות קישוט חלוקי נחל ושתילות של ילדי שכבת ו' עם ילדי גן  חגים: •

 חובה של כפר שמריהו. 
היה רצון לקיים את הפעילות גם עם ילדי גן החובה של רשפון, אך עלתה בעיית ההגעה, 

שינוי המקום  בעקבות המיקום שתוכנן לפעילות ברשפון )בסופו של דבר שתלו בשצ"פ, אך

 לא עודכן ולכן הפעילות לא יצאה לפועל(.

 בפורים, לא התקיימה עדלאידע. יבחן מחדש בשנה"ל הבאה.

 המנות בפורים היה מושקע ואיכותי, הילדים כתבו את הברכות. משלוח 

פערים בין נראות ותכולת משלוחי המנות. משלוחי המנות נעשים באופן אחיד על מנת למנוע 

 .נבחן שילוב משמעותי של הילדים בעשייהבשנה"ל הבאה 

 מיכל גוטליב פרידור: –מנהלת ביה"ס 

 יוזמה מדהימה שנשאה פרי מתוק. תודה על שיתוף הפעולה הנפלא עם ההורים. יום יזמות: •

 תודה על שיתוף הפעולה עם ההורים על הפקת הסרטון ועל גיוס ההורים. יום פתוח: •

, יופץ קול קורא לתושבי 8/4חופשת פסח, ב מיד בתום  ועדת שם חדש לבית הספר: •

קהילות; כפר,  3שם חדש לבית הספר, המשלב בתוכו ת רעיונות ולהציע הקהילה להעלו

 יצא מסמך מסודר המסביר את הרעיון. .שמות 6-7הוועדה תבחר  מושב וקיבוץ.

 שנה למדינת ישראל. 70גוג את האירוע הקהילתי של שבועות בסימן נח 15/5-ב שבועות: •

יועמדו קלפיות, אשר יאפשרו ללוקחים חלק להצביע בעבור שם ביה"ס במסגרת האירוע 

הבחירה תעשה מתוך אותם שמות  אותו הם רואים לנכון שיחליף את השם הארוך הקיים.

 שיבחרו ע"י ועדת שינוי שם.
ן, )מתנדבים לוועדת שבועות: ג'יין קוניג, אלעד חפץ, דנה מיצ'וניק, דנה שחם, יהודית צביו

 (��קרן שמיר, שיר בלושטיין. מתנדבים נוספים יתקבלו בברכה

מידי בוקר עמי מקבל ע"י ההורים משלוחים שונים אותם הוא  חברת השליחויות של עמי: •

 מתבקש להעביר לילדים. לא ניתן להמשיך כך! 
ילד שלא הביא אוכל, לא ישאר  הוחלט כי שרותי חברת השליחויות של עמי יפסקו במיידי.

 . מובטח. רעב

מיד אחרי פסח תתחיל התכנית להשאלת ספרים לשנה"ל  התכנית להשאלת ספרים: •

 הבאה.

 ועדת תל"ן תתכנס בקרוב לחשיבה לקראת שנה"ל הבאה. ועדת תל"ן: •

בית הספר פתח חשבון בנק לניהול עצמי!!! עד היום ראש  בית הספר בניהול עצמי: •

מעכשיו, ביה"ס יתנהל המועצה שהוא ראש מחלקת חינוך והגזברית חתמו על השיקים. 

 בניהול עצמי ויחתום על השיקים שלו.

הרשמות לביה"ס מסתיימות באפריל. לקראת סופשנה נדע האם  כיתות א' שנה"ל תשע"ט: •

שנה"ל הבאה. לאור השהיית תכנית הבנייה המחודשת של כיתות א' ב 3או  2תהיינה 

ביה"ס, גם השנה יבנו מבנים יבילים חדשים אשר יקבלו את תלמידי כיתה א החדשים. ילדי 

 שכבת א' הקיימים ימשיכו ללמוד במרחבים בהם לומדים השנה.

ית לפני כשבוע ארע מקרה בו נפגע ילד ע"י מכונ אירוע תלמיד כיתה א' שנפגע ע"י רכב: •

וצעדו על המדרכה לכיוון שער הכניסה לביה"ס.  בקרבת ביה"ס. ילדי גליל ים ירדו מההסעה

ב שהגיע בלם, אך עלה עם הגלגל על כף הרגל של אחד הילדים ירד לפתע לכביש, רכ

 התלמיד. הרגל נחבלה, אך לא נשברה.
האירוע חריג בכל קנה מידה. יש לציין כי חוקר משטרתי שהגיע למקום מצא כי זו לא אשמת 

הנהגת. בוחן תנועה של חוף השרון ויועצת התנועה של כפר שמריהו ביקרו בשטח וכעת אנו 

קיימת אפשרות לגדר את המדרכה ומאידך לאשר את פתיחתו  ממתינים לפתרון עליו ימליצו.

 יה שעד האירוע לא אושרה ע"י המשטרה(.של שער ההסעות )אופצ



 אחריות מתן הדוחות בכניסה לביה"ס היא של המועצה האזורית חוף השרון. 

מה שקורה תגובות חברי ההנהגה: האירוע חריג. תודה לאל שהסתיים כך ולא אחרת. 

בתחילת יום ובסוף יום זו הפקרות!!! הורים עולים עם הרכבים על המדרכות, על מעבר 

, על אדום לבן, יושבים ברכב ומדברים בטלפון. ילדים חוצים את הכיכר כדי להגיע החצייה

 לרכב הוריהם העומד בפקק, כי אין לו היכן לאסוף את הילד. 

אנא הורים, עשו שימוש בחניות המסודרות ואל תפקירו את חיי הילדים של כולנו. שלא יהיה 

 מאוחר מדי...

 :גיא רז זילביגר –גזבר הנהגה הורית 

 גבייה. תודה ענקית ליעל ויצחק. 100%אנו עומדים על  •

כאשר הכסף בעיקרו מהלוקרים. בית הספר ₪,  55,000יתרת קופת ההנהגה עומדת על  •

 קונה את הלוקרים ומתחזק אותם. 

 ₪. 400מיום ההליכה בגליל ים נותרו  •

 איתם עשינו שימוש בפסח.₪,  2,700נותרו  –אירוע חנוכה  •

 הטיול השנתי מיועדת לאירוע ל"ג בעומר.מ₪  1,140יתרה של  •

אנו משנעים את הכספים לטובת הילדים שלנו ועושים שימוש מושכל ביתרות; פינת חי,  •

סרטון תדמית ועוד. באם נסיים את השנה עם יתרה תקציבית, נקבל החלטה אם לצרף את 

 היתרה לשנה"ל הבאה.

 

 ��חג שמח לכולם 

 

  


