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 הורים – משתתפים
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 ו
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 ג ליאת דיין
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  יעל שפירא

 ב שלומי לזימי

 ד מורן המילטון

 ב פזית תורג'מן

 א.ד מוטי דרור

 ו ענבל רביד

 א.ו גל לביא

 ב.ה מיטל גרף

 ב.ה ערן גרף

 4ד' אסתי

 ה קרינה רבין חורש

 ד.ו רותם רוזנצוייג

 ב.ה חגית מור

  רקפת

 ג.ה שירלי קוזניץ'

 

 צוות חינוכי -משתתפים 

 מנהלת ביה"ס –שלהבת בני 

 מחנכת בשכבה ה– ליאת

 רכזת שילוב –אלינור 

 

 פרויקט שחמט

 בהובלה של מורה בביה"ס

 בין בתי ספר בגדרה, בין יישובי -תחרותי  –מינוף של התוכנית לשלב הבא 

 כרגע אין חוסרים –ציוד שחמט 

 

 יום המחנך

 למשך שעתייםפעילות ההורים בכיתות היתה מושקעת ונתנה מענה מוצלח 

 היתה מושקעת ומכבדת מאוד –פעילות למורות ע"י אמא מתנדבת )יסמין( 



 פרויקט יד-שנייה

 בגדים נשכחים בביה"ס שלא נאספים ע"י התלמידים. מכירת "יד שנייה" של

 מטרות: קיימות, שימוש חוזר, איסוף כסף שיושק חזרה בתלמידים

 אשר ישמשו לרכישת משחקים לילדים )עדיפות למשחקי הרכבה(₪  350במכירה הראשונה נאספו 

 

 פורים

 ה לאק"ים גדרהמשלוחי מנות תרומ על הוחלט –הצבעה בקבוצת ההנהגה בנושא משלוחי המנות 

 גלוטן ינטול יםמארז הוזמנו גם

 באחריות ועדי הכיתות להעביר את הסכום הנדרש לכל כיתה למזכירת בית הספר

 ימים מיוחדים )יום פיג'מות, נסיכות ואבירים וכו'( –בשבוע שלפני החג 

 פעילות ייעודית של תנועות הנוער לכבוד פורים

 (11:45בשעה  )סיום פעילות 27.2.2018 –יום פורים 

 קבלת פנים בביה"ס 

  הורים מכל כיתה 5תהלוכת תחפושות )עדלאידע( למשך כשעה( בליווי 

 אישורי ביטחון 

 )רכב מתנדב להוביל את התהלוכה )מערכת שמע 

 תחנות פעילות בחצר ביה"ס 

 הפעלה + תחרות תחפושות 

 חלוקת משלוחי מנות 

 

 )יום שישי( 27.4.2018 –צעדת האביב 

 למדינת ישראלשנה  70בסימן 

 לילד )ע"ח תקציב שיועד ליום העצמאות(₪  7 –תקציב 

ייתכן ותערך תחרות לעיצוב הסמל שיודפס ₪,  5בעלות של  –הצעה לכובע מודפס לכל ילד  –כרגע 

 על הכובע בין התלמידים

 לא "הליכה ללא מטרה" –רוע ולאורך הצעידה יהא מאחוריחשיבה לגבי תוכן 

 

 ועדת ביקורת

 ערן גרף –מוביל הועדה 

 חברי הועדה: עדי ג'רפי + דרוש חבר נוסף

 לא זכות הצבעהחברי ועדת ביקורת הינם חברי הנהגת ההורים ל

 תקציב ביה"ס )נושא הכספים גם מבוקר ע"י מערכת מקוונת של משרד החינוך( –תהליך בבחינה 

פרויקט השאלת  –נושאים נוספים יעלו מתוך ההנהגה או יזום ע"י חברי הועדה. הועלה נושא נוסף 

 ספרים )כדאיות, עלויות, בחינת התהליך הקיים(

 

 נושאים לדיון –שלהבת 

 מגדרית או כל הכיתה. לא מקובלת הזמנה חלקית של תלמידים.הזמנה  –ימי הולדת  .1



לנהל מאבק פגיעה בתלמידים. לא  –הקו האדום המקרה טופל, .פוסט שפורסם בפייסבוק  .2

 שעשויים לפגוע בתלמידים. בפרהסיה ע

 תהליך של בחינת נושא "שיעורי בית" .3

 יופצו שאלונים לתלמידים ולהורים ותיבחן גם עמדת המורים

 לימודים לקראת סוף שנת ה –, יישום החלטות IIמסקנות יפורסמו במהלך מחצית 

 

 ונושאים פתוחים עדכונים

 ו-הרצאה מותאמת לכיתות ה - 6/2/2018 –יום האינטרנט הבטוח  .4

 בסוף החורף –שנייה" נוספת -מכירת בגדים "יד .5

 הנהגה הורית והנהגת מועצת התלמידים –קביעת ישיבת הנהגה משותפת  .6

 תשלח הודעה נוספת להורים. –תלמידים(  405/560גבייה נכון להיום ) 73% –גבייה  .7

שירותים: סבון, נייר טואלט ומגבות נייר לא ברמה מספקת. יש להקפיד לשטוף היטב את חומרי  .8

 הניקוי מהאסלות )החומר גורם לגירויים(

בקבוצת הכדורשת הייצוגית של ביה"ס. הועדים  אימהות שמשחקות 8-כרגע יש רק כ –מאמנט  .9

לא נדרש ידע קודם,  –קול קורא לשחקניות חדשות להצטרף  –מתבקשים לשלוח הודעה בכיתות 

 כל אחת יכולה, שעה וחצי בשבוע )אימונים בימי שני(.

 052-8428988חגית מור  –קפטן מאמנט ביל"ויים 

 

 כתבה:מורן המליטון

 לפני פרסום -למנהלת ביה"ס הועבר 


