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 הורים – משתתפים

 כיתה שם ההורה

 2ה' אנג'לה ייני

 3א' הילה

 2א' רעות

 3ב' ענבל 

 1ב' יניב

 1ד' מוטי דרור

 1ה' רקפת

 1ב' שלומי לזימי

 1ב' פזית תורג'מן

 2ה' ערן

 2ב' הגר פרץ דיין

 2ג' ישיב-דנה אל

 3ג' קטן ליבי

 3ג' מירב צברי

 3ד' מורן המילטון

 2ג' ענבל 

 1ג' שירלי

 2ג' רינת

 3ה' ליטל

 1ג' גיל

 4ד' אסתי

 

 צוות חינוכי -משתתפים 

 מנהלת ביה"ס –שלהבת בני 

 1סגנית מנהלת ביה"ס, מחנכת ד' –לילך 

 רכזת שילוב –אלינור 

 

 אג'נדה

 מובילי תחומים/פרויקטים: ביקורת, בטיחות .1
 הצגת תקציב .2
 תנועות הנוער( –פעולה )דוג' -פרויקטים שנתיים, שיתופי .3
 נושאים פתוחים .4

 גינה )תקציב חוץ להקמה ותחזוקה שוטפת( .5
 אירועים .6

 

 גינה

 בתהליכים –מסביבה ירוקה  10Kתקציב של 

לטובת הנושא מגורמים חיצוניים  כרגע כתלול בתקציבים שייגוייסו –קיימת תכנית לפיתוח הגינה 

 )משאבים מחוץ לבית הספר(



 רועיםיא

 יום המחנך - 29.12

 החלפת המורים ע"י הורים מתנדבים  –שעתיים ראשונות 

 המורות יצאו לפעילות )הרצאה או סדנא(, פרחים אישיים, ברכות ועוגה

 ום מראש עם המחנכותכן, במהלך השבוע ההורים מוזמנים לתת הרצאות/שיעורים בכיתות בתא-כמו

 

 פורים - 27.2

 ידע קצרה )נדרשים הורים לליווי(אעדל

 תחנות )נדרשים מתנדבים להפעלת התחנות( –הפעלה בבית הספר 

 תעביר פרטים של עמותת אקי"ם גדרה( –בית ספרי כתרומה לעמותה נבחרת )ליטל  –משלוחי מנות 

 

 יום המעשים הטובים - 14.3

 לל בית הספר ביישובאירוע יישובי בשת"פ של כ

 קיים תקציב מועצה ליום זה

 דגש על פעילויות המקדמות קיימות, חינוך לסובלנות וקבלת האחר והשונה –לאורך השנה 

 

 שבוע בריאות וחינוך גופני –שבוע ראשון של מרץ 

 שנה למדינת ישראל 70צעדת האביב בסימן  – 27.4 

 

 (26.11 -סקירה תקציבית )נכון ל

 אחוזי גבייה 45.5 –ילדים שילמו את תשלומי בית הספר  253

תנוסח הודעה ע"י יו"ר ההנהגה להפצה מחר בקבוצות הוואטסאפ  –תשלח תזכורת לכלל הכיתות 

 הכיתתיות.

 ₪ 24מסיבות כיתה: סה"כ 

 ₪ 3  חנוכה

 ₪ 5  פורים

 ₪ 5 סדר פסח

 ₪ 7 יום העצמאות

 ₪  4 פעילות הורים

 

 מובילי תחומים

 ייקבע בקבוצת הוואטסאפ של ההנהגה –נציג ביקורת 

 הילה ברן  –נציגת בטיחות 



 נושאים פתוחים

 נשק וסע 

 . חלופות:לחשוב על פתרון למעבר על המדרכה בסמוך לבית הספר

 הורים בסופר להעביר אחד למעבר 2במקום  .1
 במקום הורה במעבר חצייה להעביר למעבר .2

 

 שיעורי בית

ריבוי שיעורי בית במספר כיתות באופן שהוא מעבר לסביר הן בכמות והן בנדרש מהתלמיד )רמה לא 

 לבירור ע"י שלהבת –מידתית ליכולת תואמת גיל( 

 

 חולצות לבנות

 צריך ליישר קו בשאלה מתי צריך ומתי לא 

 מניעת הודעות סותרות בקבוצות הוואטסאפ הכיתתיות

 הצוות החינוכי בשעה מאוחרת בערב עם הנחיות לגבי יום המחרתבנוסף, לעתים מגיעים מיילים מ

  

  

 


