
 

 17/9/17פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית ראשונה 

 משתתפים: 

שנקרמן, ליטל פיק, שלי -פרידור, שירי אביב, אלעד חפץ, דנה שחם, דנה איצקוביץ'-מיכל גוטליב

מודעי, ג'יין, קוניג, מיטל בלוך, עדי קוליק, מיכל רוזנבך, אביגיל נפתלי, שרי כפיר, ליאת פישר, סרינה 

, עידן שולמן, מרב לרנר, שיר בלושטיין, ליאת ברגר, לימור גבאי, אליק דרוקס, קרן שמיר, הירשנזון

 זילביגר, יהודית צביון, גלי בדש-שירלי שקד, יעל גוטרייך אורון, מנחם קפלושניק, גיא רז

 שלי מודע :בפגישה כתיבת פרוטוקול

 גלי בדש כתיבת פרוטוקול מודפס:

 מצגת המנהלת )מצ"ב(:

שלו.  הבוקר מתחיל ב"בוקר טוב". כל מורה בוחר לקחת את החצי שעה למקום - סדר יום •

הרעיון של רצף הלימודים ו בעולם האוטופי, יום הלימודים היה צריך להתנהל בזרימה טבעית

-השעה השנייה, הבנויה מדקות.  45-ה מסגרת הגיע מהרצון "לשבור" את 9:40עד השעה 

דקות,  15דקות מאפשרת מחזורי למידה, כאשר הילדים עוברים ביניהם; למידה של  60

לקום ולהתרענן, מאפשרים לו.  תכנסות וכו'. ילד המבקשמעבר לעבודה עצמית, מעבר לה

בנוסף, הילדים התלוננו כי ההפסקה השנייה היתה קצרה ובעקבות כלל השיקולים נעשה 

 חשיבה מחודשת על סדר היום.

שנות יזמות" ירכז את הפרויקט השנתי בביה"ס,  70הנושא " - 70מדינת ישראל חוגגת  •

אפ. כל כיתה -אם לגיל. מדינת ישראל היא סטארטכאשר כל השכבות תחוונה אותו בהת

תבחר ותחליט על נושא יזמות ישראלית )טפטפות, עגבניות שרי ויוד..( אותו תחקור, כאשר 

בארוע השבועות יוצג "פרי הביכורים" של הילדים לעיני ההורים והמבקרים. ברי דדון, מחנך 

 שכבה ו', ירכז את הנושא שיחל לאחר החגים.

שם בית הספר ארוך ומסורבל ויש מקום למצוא שם שיביע רעיון  - דש לביה"סבוחרים שם ח •

לילדים לצוות, וערך. יוקם צוות חשיבה לאורך השנה, כשבסיום התהליך אשר יהיה משותף 

 ולהורים משלוש הישובים, יבחר שמו החדש של ביה"ס שלנו.

מיחה בית יעילות וצ , כאשר מטרתו למדודהשנה בית הספר עובר מיצב חיצוני - מיצ"ב •

 במקצועות מתמטיקה, עברית, אנגלית ובנוסף אקלים בית הספר.  ספרית
המורים נשאלים טלפונית על תחושת המוגנות, על שותפות, פיתוח עצמי ועוד. הילדים 

 נשאלים על טיב הקשר בינם לבין ילדים אחרים, בינם לבין המורים, הנאתם בביה"ס ועוד.

 שנים. 3-"מה שלומו" של בית הספר, אחת להמיצ"ב הוא ה"טרמוסטט" למדידת 

 בביה"ס יש צוות איכותי ומצוין. - פיתוח צוות ביה"ס •
למתן מענה רגשי לילדים. השתלמות חוסן  השנה יעבור צוות המורים השתלמות חוסן -

נולדה מתוך צורך להתמודדות עם פוסט טראומה והותאמה באופן רחב יותר למתו 

 גרה.מענה רגשי למצבי לחץ שונים בש
 צוות המורים מלווה במדריכה לכישורים חברתיים. -
 צוות המורים מלווה במדריכה ללקויות למידה. -
 צוות המורים משתלם בחינוך למיניות בריאה; השתלמות שתועבר בהמשך גם להורים. -
 ישמן.לי, תוך שאנו עמלים ושאיפות ביה"ס הוא ארגון לומד ואנו מלאים בציפיות -

ים חשיבות רבה לפיתוח אחריות אישית אצל הילדים. לתחושה כי אנו רוא - אחריות אישית •

בית הספר הוא הבית. ביום שישי, בשעה השנייה, משובצת במערכת שעה הנקראת 

"אחריות אישית", בה לכל ילד, מכיתה א' ועד ו', יש תפקיד עם הגדרת תפקיד. הילדים 

 ריה, ועדת גינון וכו'.מצתוותים לועדות אותם מנהלים המורים; ועדת עיתון, ועדת ספ



האמנה לפיה אנו מתנהלים בביה"ס. לאמנה התווספה תוכנית כוכבים  - אמנת אורחות חיים •

 = תכנית חיזוקים )מצ"ב(

 

 דברי יו"ר הנהגת הורים:

לפני פתיחת שנה"ל הנכחית, פרסם פורום וועדי ההורים היישובים התנגדות  - תשלומי הורים •

אמונה וכוונה שהמדינה תיקח על עצמה לממן את התלמידים לגביית תשלומי הורים, מתוך 

לפי חוק חינוך חינם. ההתנגדות צפה ועולה כל שנה מחדש, אך עד כה המדינה לא נתנה 

לכך פתרון. סעיף תשלומי הורים מורכב מתשלומי חובה ותשלומי רשות, כאשר תשלומי 

זילביגר, גזבר -והוצגו ע"י גיא רז הרשות בבית הספר שלנו, פורטו ואושרו ע"י משרד החינוך

הנהגת ההורים נתבקשה להצביע בעבור גביית תשלומי ההורים, על  .קופת הנהגת ההורים

מנת להתחיל ולקיים את כל הפעילויות והטיולים המתוכננים לילדים מיד לאחר חופשת 

  סוכות.
 מחברי ההנהגה אישרו את גביית תשלומי ההורים. 100% -תוצאות ההצבעה 

תשלומי הרשות והציג כי נשארו כספים מאשתקד. פרט כל סעיף וסעיף בזילביגר אף -גיא רז

למשפחה(, אלא אם ₪  10-לפי חוזר מנכ"ל אותם כספים צריכים להיות מוחזרים להורים )כ

 חברי ההנהגה מאשרים ברוב להעבירם לשנה"ל הנכחית. 

כספים שנותרו לשנה"ל מחברי ההנהגה אישרו להעביר את ה 100% -תוצאות ההצבעה 

 הנוכחית, לרווחת הילדים.

מכל תלמיד )הורה(, אשר משמשים את ועד ₪  250בכיתה א' נאספים באופן חד פעמי 

השכבה עד סיום ביה"ס היסודי. עלה כי בבתי ספר אחרים נדרשים ההורים לשלם סכום 

לא להמשיך שכזה מידי שנה בשנה, מעבר לתשלומי ההורים, ועל כן לא רואים כל סיבה ש

 ולעשות כן. 

חברי  חברי ועד. 3בכל כיתה יש נציג ועד אחד מכל ישוב, כך שבפועל לכל כיתה יש  - ועדים •

הועד מתנדבים מתוך רצון לעשות ולתרום. כלל חברי הועדים רשאים להגיע לישיבות 

ההנהגה הבית ספרית. אך לכל כיתה יש נציג אחד, המחויב להגיע ולכן גם קול אחד 

 ת המתקיימות.בהצבעו

אין לשלוח מסרים פרסומיים בקבוצות הווטס אפ. אין  - התנהלות באפיקי התקשורת השונים •

לשלוח מסרים פרסומיים בקבוצות האאוטלוק. אלו משמשים אך ורק להעברת הודעות 

הקשורות לילדים. כל תוכן פרסומי )קייטנות, חוגים, שעות סיפור וכו'( ישלח ליו"ר הנהגת 

 זו שתפיץ את הדברים בצורה מסודרת.הורים והיא 
 תפקיד חברי הועד הוא להזכיר למפרסמים שהאאוטלוק והווטסאפים השכבתיים אינם גוגל.

ימי הולדת שכבתיים/לכל הבנים/לכל נכון לאשתקד, ההמלצה היא לחגוג  - ימי הולדת •

 ילדים. אשתקד נוספה אופציה החגיגה הכיתתית.  5הבנות/עד 
רבים מהילדים מתאכזבים שלא יוכלו לבלות עם חברם מכיתה  -ים לתשומת לבם של ההור

ילדים ושני החברים הנוספים הטובים  7המקבילה. רבים מהילדים מתאכזבים שהוזמנו רק 

 חישבו חברתית בעת שאתם בוחרים לחגוג את יום ההולדת. –לא הוזמנו. אנא 

 די שלי ומחר ילדך שלך.תפקיד חברי הועד הוא להזכיר להורים המתבלבלים, כי היום יל

כל שכבה אחראית להכין את טבלת האירועים עליה אחראית  - אירועים ומטלות שכבתיים •

 בין ההורים מבעוד מועד. TO DO LISTשכבתם ולחלק את ה 

לשאלת חברת ההנהגה מיכל השיבה, כי המערכת בחרה לעשות  - דוע בוטלו המועדוניםמ •

כן, בעיית ההסעדה צצה ועלתה, -הלימודים. כמושימוש במשאב הזה לפרטני בתוך יום 

 כאשר ההורים התנגדו לשלוח עוד סנדוויץ' ובביה"ס אין פתרון להסעדה.

השנה נפעל אחרת, כאשר במקום שני מפגשי הורים שכבתיים בערב, נקיים  - מפגשי הורים  •

 סדרת הרצאות להורים:
 )שלומית עברון( חינוך מיני בעידן הסלפי – 10:00, יום שישי, 20/10

 פורנוגרפיה בגיל הרך )שלומית עברון( – 10:00, יום שישי, 24/11

 הסכנות והחוקים ברשת )גלעד האן( – 20:30, יום רביעי, 29/11

 פרופ' יורם יובל – 21:00, יום רביעי, 3/1



 ענת ציוני ועידית אלכסנדרוביץ' הציעו לקיים שוק חולצות בית הספר. בארונות - שוק חולצות •

 של כולנו קיימות חולצות טובות וחדשות, כאשר כעבור שנה הופכות קטנות על הילדים. 
בסוף השנה נקיים שוק בו חולצות ימכרו בצורה מכובדת, בעלות מצחיקה )תרומה לקופת 

 הנהגת הורים(. חולצות אשר לא ימכרו יתרמו לשימוש חוזר בענף הטקסטיל.

שום את שם הילד על הסווטשירט. בכל כיתה יש לר - סווטשירטים עצובים מחפשים בית •

רו אלו שאין תהיה קופסא בה יונחו הסווטשירטים בסוף כל יום. אחת לשבוע, ביום שישי, יועב

 דות.להם דרישה למחלקת אב

עדים נתבקשו לקרוא את האמנה לפני הגעתם לישיבה, טרום וחברי הו - אמנת אורחות חיים •

 קים שעלו מהשטח: פרסומה לילדים ולהורים. להלן הפידב
 יש לחדד להורים מהו אורח חיים בריא ומה שולחים עם הילד לארוחת עשר.

 ולמקמן בסוף האמנה. לאור היותן דומותהענישות,  הסרת פירוט שקולליש 

 הבעיה החברתית הנוצרת בין הלשנה ודיווח. בבית הספר מעודדים את הילדים לדווח.

ד בגן, על מנת חונכות כיתה א' תחל מהיום הראשון של שנה"ל, או מבעוד מוע - הצעה •

 לאפשר לילדי כיתות א' כניסה נעימה יותר לבית הספר. 

 קיימות מספר ועדות. כלל חברי ההנהגה יקבלו במייל מסמך גוגל דוק לשבץ עצמם. - ועדות •

 עדים והוצג מצב קופות הו •

  - פעילים בהנהגה ההורית הבית ספרית •
 קולותנבחרה בפעם הרביעית ברוב  -גלי בדש; יו"ר הנהגת ההורים 

 זילביגר; גזבר קופת הנהגת ההורים-גיא רז

 שירלי שקד; אחראית נשק וסע

 שיר בלושטיין; מנהלת יומן בית ספרי

 

 שנה טובה, בטוחה, נעימה ומלאה בעשייה בריאה! 

 

 

 

 


