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 :נוכחים

דגנית , שני שמיר, קרינה רבין חורש, מורן המילטון, חגית מור, מיטל גרף, יניב זילברמן, שלהבת בני 

, שלומי לזימי, ליאת קרביץ דיין, עומר גולן, עדי שרבי יונגר, ענבל ראביד, שמואל בר, גיל נזר, יפה

 .עופר בן יוסף, ענבל עוזר פורמן, גליה שון

 : פתיחה

 : יניב

 :ישיבת הנהגה יישוביתסקירת  .1

להנהגה ₪  1.1להנהגה היישובית ו ₪  1.1על כל ילד בבית הספר מועברים  –תקציב הנהגה 

בנוגע לכסף אשר נגבה לטובת . כרגע לא מתקיימת גביה עבור ההנהגה הארצית. הארצית

מאחר ובשנתיים האחרונות הכסף נאסף  כרגע הוא לא מועבר להנהגה וזאת, ההנהגה היישובית

הכסף יועבר רק לאחר קבלת הבהרה מה נעשה בו בעבר ומה התוכניות , ך לא נעשה בו שימושא

 .עבורו לשנה זו

 :ההנהגה היישובית תעסוק במספר נושאים .2

 טיפול בתשתיות בבתי ספר שונים –בטיחות  .א

 אמירים יישוביתתכנית  .ב

שניתן להכיל יותר תלמידים ממה ' כרגע בכיתות ו)לשנת הלימודים הבאה ' מקום לכיתות ז .ג

 .(הקיימות ביישוב' בכיתות ז

 .תתקיים ישיבת ההנהגה היישובית הבאה 22:02בשעה  21.12ב 

יניב ועומר יעבירו את הערותיהם על הטיוטא וישלחו , יצאה טיוטא של תקנון ההנהגה היישובית

 .כרגע לא חותמים עליה. לשאר חברי ההנהגה הבית ספרית

טרום -מגילאי טרום)של גני הילדים בהנהגה הישובית גם  נציגותהחל מהשנה תהיה : לידיעה

 .ר וסגן"אשכולות אשר לכל אשכול יש יו 2-הם חולקו לגני ילדים  12מאחר ומדובר על ( 0, חובה 

 :שלהבת .0

 :תשלומי הורים

 .פחות מהמקסימום המותר₪  22הסכום הינו , תשלומי ההורים הופצו להורים

כפי שהוצג הנושא גם בפני , החלו תוכניות המצוינות: תהעשרה ותוכנית מצוינו/ תחומי דעת .4

המטרה היא לחזק התנהגות חיובית . התחלנו בתהליך של בניית הטמעת התקנון. ההורים

ללא ..( מצוינות תיאטרון ועוד, ף"שח, רובוטיקה)ולאפשר למידה של תחומי ההעשרה כגון

ורם כמקור עידוד לשיפור נציב בפני הילדים אתגר שיהווה עב. התעסקות בבעיות משמעת

לקחת לבניית תהליך אישי במטרה לפתור את בעיות המשמעת ואותו הילד יוכל ההתנהגות ו

 . חלק בתחומים אלו
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בכל מקרה יש שעות פרטניות מעבר לתוכנית המצוינות כך שכל ילד בבית הספר אמור 

מענה  תתובית הספר משתדל ל( מצוינות או פרטני)להיות לפחות באחת מהתוכניות 

 .כנית הפרטני טרם החלה במלואהת, דיפרנציאלי לכל תלמיד

 .ערכות בשלב זה 6כ "ויהיו סה₪  11,222נרכשו עוד שלוש ערכות בסכום של : רובוטיקה .1

עוד כיתה )' חלקם עבור כיתות ו, לקראת שנה זו נרכשו לא מעט ספרים: השאלת ספרי לימוד .6

 .וערכות לחשבון וגיאומטריה בלאי, מהדורות חדשות, (תה שנה שעברהישלא הי

 : הועלו שתי הצעות מצד ההורים

חלקי "מי שיש לו ערכות חשבון או גיאומטריה בבית יוכל להביאן לבית הספר לטובת  .א

 בכיתות" חילוף

על מנת להכין מבעוד ' לגייס את ההורים ואת העולים לכיתות ו, לקראת שנה הבאה .ב

, בצורה כזו כל תלמיד יקבל מראש את כל ספריו, מועד את כל הספרים עבור כל תלמיד

ניתן יהיה לעטוף אותם מראש ואף לבחון , הוא לא יצטרך לשאת אותם בעצמו הביתה

 האם הם אכן במצב תקין

מורן המילטון התנדבה , בות והתנדבות של ההורים לנושא זהנדרשת כמובן מעור .ג

 .להוביל את הנושא מול שלהבת לקראת השנה הבאה

דגש חשב להורים כולם היא בחינוך הילדים ושימת הדגש על חשיבות השמירה על  .ד

 .הספרים עצמם

 יניב  .7

 :ועדות הורים

ת בשיתוף עם סיוע תכנון וארגון של פעילויות תרבות בית ספריו –ועדת תרבות   .א

ענבל , שני שמיר, דגנית יפה, כורש-קרינה רבין: התנדבו לוועדה. הצוות החינוכי

 .ליעד, לה ייני'אנג, רינה קיסרי, רחגית מו, ראביד

אזורי המשחק בבית הספר , סיוע בנושא הגינה וטיפוחה –חזות בית הספר  .ב

חגית , ליאת זיו :התנדבו לוועדה. עזרה וסיוע למועצה ירוקה( צונייםינימיים וחפ)

 .עדי, דנה אליישיב, ענבל ראביד, גיל נזר, מור

, אתר בית ספרי, פתיחת דף פייסבוק בית ספרי –תקשוב וקשר עם הקהילה  .ג

, שמואל בר, שלומי לזימי, ענבל עוז פורמן: התנדבו לוועדה. 'פרויקטים לקהילה וכו

 .דגנית יפה

עלתה הצעה להוציא מפה של  ,טיפול באזור החניה שהפך למפגע –בטחון ובטיחות  .ד

האזורים בהם ניתן להוריד את הילדים במרחב מהם יוכלו להגיע ברגל ללא כניסה 

 .יהודית פישר, ליאת קרביץ, עופר בן יוסף: התנדבו לוועדה. לחנייה

המטרה לעבוד יחד עם הגזבר ובית הספר על מנת  –( בקרה תוועד)להיות בעניינים  .ה

, סהר פינטו, ליעד, גליה שון, אושרית: תנדבו לוועדהה. לעקוב על הוצאות והכנסות

 .חשוב לציין שההתנהלות מול שלהבת והגזבר ולא מול נתנאלה המזכירה. גיל נזר
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מורן המילטון , שלומי לזימי: ועדה שמטרתה גיוס כספים ומשאבים ואליה התנדבו .ו

 .ועופר בן יוסף

כנית שנתית על מנת לנהל תו התוכנית תהיה, 21.11בודה עד ה כנית עת כל וועדה תקבע

לוחות זמנים , כל ועדה תוציא פרוטוקול הכולל יעדים. 02-את העבודה מראש ולא בדקה ה

חשוב לא , לכל ועדה תצוות מורה אחת לפחות מצוות בית הספר, המטרה היא שקיפות.'וכו

 .להוציא מסמך מהועדה ללא אישור של שלהבת ויניב

מועצת תלמידים ביקשה , כמו כן, קח חלק בוועדותיוכי ישלהבת הדגישה כי גם הצוות החינ 

מ שהשותפות תהיה "עוזאת בועדות  לקחת חלק בועדות רלוונטיות ונבדוק כיצד ניתן לשלבם

 .משמעותית עבור כולם

 

 .םלכולבברכת הצלחה ותודות מראש 

 ענבל ראביד :כתיבת הפרוטוקול 


