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   27.9.2017 – ביה"ס הבילויים - 1פרוטוקול ישיבת הנהגה 

 צוות חינוכי -משתתפים 

, יועצת ביה"ס – סיידו עינב 1סגנית מנהלת ביה"ס, מחנכת ד' –לילך . מנהלת ביה"ס –שלהבת בני 

, , אחראית ספרייה2מחנכת א' –לירון , , רכזת חברתית1מחנכת א' –אושרת , רכזת שילוב –אלינור 

 –נועה  ,ו-, רכזת שכבה ה1מחנכת ה' –ליאת  ,, רכזת זה"ב3מחנכת ו' –מירי ,3מחנכת א' –איריס 

 1מחנכת ו' –נעמה , 2מחנכת ו' –יסמין , מורה לאנגלית

 הורים – משתתפים

 כיתה שם ההורה

 1א' שגב רובי

 1א' רעות אהרוני

 1א' גלית לוי

 2| ג' 2א' ענבל עוז פורמן

 2א' טל אזולאי סימון

 3א' מוטי בכור

 3א' הילה ברן

 1ב' מיטל גרף

 1ב' שלומי לזימי

 1ב' פזית תורג'מן

 2ב' יוסי בן אקן

 2ב' הגר פרץ דיין

 3ב' תהילה פרץ

 3ב' שני שמיר

 1| ה' 1ג' שירלי

 2ג' ישיב-דנה אל

 2ג' דיין-ליאת קרביץ

 3ג' ליבי קטן

 3ג' מירב צברי

 1ד' רינה קסרי

 1ד' דגנית יפה

 2ד' אושרית יפרח

 1| ה' 2ד' עדי ג'רפי

 2ד' יעל שפירא

 3ד' מורן המילטון

 3ד' רותם רוזנצוייג

 1ה' ערן גרף

 2} ה' 1ב' חגית מור

 2ה' אנג'לה ייני

 3ה' קרינה רבין חורש

 1ו' גיל

 1| ו' 3ב' ענבל ראביד

 1| ו' 1ב' יניב זילברמן

 2| ו' 2א' גל לוי

 2ו' אדי

 3| ן' 3| ה' 3ב' איילת כהן
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 מנהלת ביה"ס פותחת במצגת :יעדי ביה"ס, מיקוד בשנה"ל תשע"ח 

 סבב ציפיות

לבחון האפשרות שהורי כיתות ו' יהיו פטורים מתורנות זו, בשל מעמסה של שנים  –נשק וסע  :אדי

 בתורנות זו

 חסרה הכוונה לילדים המגיעים משכונת נחלים –זהירות בדרכים  :פזית

 השומר עוזב לפני שעת סיום יול"א )בטיפול הנהגה יישובית מול ראש המועצה( –אבטחה  :גיל

 הסדרת והרחבת אזור החנייה בסביבת ביה"ס -חנייה והסדרי נסיעה  :ענבל

עידוד ופירסום פעילות של הילדים מחוץ לשעות ביה"ס, מעורבות של ביה"ס בחיי  –תחביבים  :איילת

שלהבת בעד, הנוער העובד  –)כולל תנועות נוער, ארועי ספורט וכו'( הילדים מעבר לשעות הלימוד 

 מפעיל בבית הספרוהלומד 

בספטמבר. המצב הנוכחי יוצר בילבול של הגורמים  1-מערכת קבועה החל מ –מערכת שעות  :דנה

 הורים גרושים, צהרונים, אחים –המעורבים בחיי הילדים 

 לחזק את המודעות לקיומם של ספרים מקוונים בקר ההורים –ספרים מקוונים באתר אופק 

 עדכון במרחבי הכיתות ע"מ למנוע תקשורת מיותרת ומרדף אחרי השיעורים –שיעורי בית  :רינה

 משימות מותאמות לגיל הילדים :אדי

"מ לאפשר לתלמידים רוטציה בין התלמידים המתמודדים / הנבחרים ע –מועצות תלמידים  :רותם

 ילדים עם בעיות התנהגות לא זכאים להיבחר( –שונים להיבחר ולכהן במועצות )שלהבת 

 כיתות א' ללא מרחב משלהם, חלוקת מגרשים –חצר ביה"ס  :רעות

מבוגר אחראי  –תהליך "אח קטן" מולך המתנ"ס  –המתנה בסיום הלימודים לאחים )יניב  :מירב

 לאחים ממתינים( בתשלום סימלי

 שלהבת -סיכום סבב ציפיות 

הצוות החינוכי נמצא ונוכח ע"מ לשמוע את ההורים ולהביא למצב שלילדים טוב בביה"ס. כמובן, שיש 

מקרים שבהם האחריות היא של ההורים, לא הכל ניתן לגלגול כלפי הצוות החינוכי בביה"ס. מסוגלות, 

. יש לכבד את הזמן והמרחב האישי של הצוות ות ההורים.הם גם באחרי –חוסן נפשי ואחריות אישית 

 החינוכי. 

 ימים . 3עושים מאמץ, עם זאת הילדים קיבלו מערכת ל -לגבי מערכת בשבוע הראשון

שעת  – התקשורת של כל מורה בזמני להתחשבמינימלית,   -עם מוריםהתכתבות בוואטסאפ 

עד יומיים מיום הפנייה  –יש לאפשר זמן תגובה למורה  .התקשרות יומית + שעת קבלה שבועית

 פים()למעט מקרים דחו

 תשלומי הורים תשע"ח

לתלמיד הכוללים: סל תרבות, מסיבות סיום, ועד הורים יישובי, טיול שנתי ₪  250עד  –שירותי רשות 

גדר לפי חוזר מנכ"ל הכוללים: העשרת סביבה לימודית, עד סכום תקרה המו –שירותים מרצון 

 תעודות, עלונים, מפגש עם סופר, זה"ב, טיול / סיור נוסף
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 גובה התשלומים לשנה הנוכחית:

 ₪ 477 –ב -כיתות א

 ₪ 502 –ד -כיתות ג

 טיול ליומיים + מסיבת סיום( –)כיתה ו ₪  802/  628 –ו -כיתות ה

 יש אפשרות לפריסת תשלומים

 

 נושאים ממוקדים: 3-שנים, פורום הורים ארצי מנהל דיונים מול פורום חינוך ב 3במהלך 

 צהרונים .1
 ימי חופש במוסדות החינוך .2
 תשלומי הורים .3

תשלומי הורים, והכריז על "מרד  – 3במהלך הקיץ, החליט הפורום על החרפה במאבק על סעיף 

תשלומים". בהנהגת הישוב הוגדר כי ניתנת תמיכה למאבק הפורום אך עם זאת, לכל ביה"ס יש 

 הצטרפו למאבק. –מנדט להחליט עבור עצמו. בגדרה עד כה: תיכון רמון ופינס 

 בעוד כחודש וחצי תתקבל החלטה בנוגע לתשלומי ההורים בפורום החינוך. –ככל הנראה 

, מתוך מקום שלאחר הטיפול בצהרונים והחלטה שעתידה להתקבל בעניין ימי יו"ר מכהן: בעד גבייה

 למדינה לא יהיה תקציב לתת מענה לשלושת הנושאים בשנה אחת. –החופש 

הצטרפות  מחלוקת בנושא והועלתה הצעה להמתין עם החלטה עד חנוכה. -בין חברי ההנהגה 

ואז נוצר מצב שבו  –בתיכון אחוזי הגבייה צונחים משמעותית  –למאבק תוך חשיבה לטווח ארוך 

 ההורים המשלמים מסבסדים את הלא משלמים.

 :הצבעה

 12 בעד גביית תשלומי הורים:

 5  נגד גביית תשלומי הורים:

 2    נמנעים:

 

 בחירות לתפקידים בהנהגה

 ימתמודדים: יניב זילברמן )יו"ר מכהן( ושלומי לזימ -בחירת יו"ר הנהגה 

 .שלומי נבחר ליו"ר ההנהגה

 ישיב ומורן המילטון-מתמודדות: דנה אל –בחירת סגן יו"ר הנהגה 

 דנה נבחרה לסגנית

 דרור מתמודד יחיד ונבחר: מוטי –בחירת גזבר 

 בברכת שנה טובה

 הפרוטוקול נכתב ע"י מורן המליטון.


