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 נוכחים:

ישיב, ליאת קרביץ דיין, דגנית יפה, -שלהבת בני, יניב זילברמן, תהילה עמר, אנג'ילה ייני, דנה אל

ליעד ברונר, מוטי דרור, יהודית פישר, איילת כהן, עומר גולן, שלומי לזימי, גיל שפירא, אושרית יפרח, 

 גיל נזר, עדי שרבי יונגר, ענבל עוז פורמן.

 פתיחה: 

 שלהבת:

 ית ספרי:חזון ב .1

במפגש זה יהיו נציגים ממועצת  11:00בשעה  13/1יתקיים מפגש חזון בית ספרי בתאריך 

ענון על התהליכים יתלמידים, הצוות החינוכי ונציגות הורים. לבקשת חברי ההנהגה יקבע מפגע ר

 שבוצעו עת עתה.

 :ת הספר לאחר סיום הלימודיםהשארות ילדים בבי .2

ימתין לאחיו בשטח בית הספר. בית הנהלת בית הספר מבינה ומנסה להתחשב בצורך שאח 

הספר אפשר את זה בתנאי שהאחים הממתינים ישהו בסמוך לכיתה של אחיהם. בפועל הדבר 

לא קורה והילדים אשר ממתינים מסתובבים בבית הספר ואף משתוללים. בפועל, בימים 

 ונים ילדה נפלה ונפצעה. הנהלת בית הספר תוציא בימים הקרובים ריענון בנושא.האחר

מבורכת . כל פעילות התנדבותית הנמשכת על פני רצף של מספר מפגשים  -יזמות הורים .3

 מחייבת מילוי טופס מתנדב וכל הכרוך בפעילות התנדבותית)יש לפנות למנהלת מראש( 

 איילת:

 מגדריות בספורט: .1

התקבלה בקשה של מספר תלמידות להצטרף לטורניר הכדורסל, מכיוון שמדובר בטורנירים 

 פנימיים בבית הספר. הנושא יבחן על ידי מנהלת בית הספר. 

 מועצת תלמידים/מועצה ירוקה: .2

שנים ברציפות, לא מאפשר  3לאפשר לעוד ילדים להתמודד ולהיבחר, ילד שנבחר  חשוב

לילדים אחרים לנסות לחוות את החוויה. מנהלת בית הספר מסכימה עם הנושא ולכן 

למועצות השנה נבחרו ילדים חדשים למעט מקרה אחד אשר ייבדק על ידי מנהלת בית 

כל חברי ההנהגה שילדים לא יוכלו להיבחר  הספר. בכל מקרה לאחר דיון בנושא סוכם על ידי

 ברציפות.

 יניב:

 תזונה בבית הספר: .1

בעת האחרונה הועלה פוסט בפייסבוק על הנושא ואף מספר הורים ביקשו שהנושא ידון 

בהנהגה. הועלתה השאלה מה ניתן לעשות בנושא?. ראשית, הצוות החינוכי אוסר הבאת 

ים בנושא. בנוסף, במועצה הירוקה הוקמה ועדה ממתקים לבית הספר, ואף ייצא ריענון נהל

אשר מקדמת בריאות תוך התייחסות לתזונה נכונה. חלק מחברי ההנהגה טענו כי הנושא 
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של הילד. בכל מקרה תהיה התחשבות בנושא  'הסנדוויץמוגזם ולא ניתן להתערב בתוך 

 במסיבות הכיתתיות.

 מוטי:

 תשלומי הורים: .1

. נושא ההורים אשר אינם מוכנים לשלם נדון בימים 76%-ד עתה מצב הגבייה עומד על כע

 אלו ברמה הארצית.

 יניב:

 ההנהגה היישובית: .1

ישיבת ההנהגה האחרונה עסקה בקביעת יעדי ההנהגה. הועלו מספר אפשרויות ולבסוף 

 הוחלט שההנהגה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 ינוך על ידי המועצה. בעבר המועצה סבסדה חלק סבסוד הוצאות ההורים בתחום הח

 מההוצאות אך השנה הסבסוד לא קיים בכלל.

  העשרה באנגלית. כרגע מתבצע פיילוט באחד מבתי הספר בגדרה. חברי ההנהגה

 לחיוב בנושא.ציינו שהשנה מורגשת קפיצת מדרגה 

 ועדות:

 ית הספר על מנת ועדת גיוס תרומות ומשאבים: צוות הועדה יקבע פגישה עם מנהלת ב

 להציג את הפערים ולאחר מכן יוחלט על אילו דברים עיקריים הועדה תפעל.

  ועדת בטיחות: הצוות הציג את מסקנות ישיבתו הראשונה. הבעייתיות והסכנה בנושא

ההגעה לבית הספר של הילדים באזור החנייה. התקיימו כבר מספר פגישות בנושא והחל 

ימון מעבר חצייה בכניסה לחנייה, הצבת עמודים למניעת שיתוף פעולה הן עם המועצה )ס

עליית רכבים על המדרכה( והן עם משטרת גדרה אשר תגביר את נוכחותה באזור. בנוסף 

תקבע פגישה עם קב"ט המועצה. בעיה נוספת שהועלה הינה זרימת המים ובריכות המים 

קוז ונוצר מצב שבימי בחזית בית הספר. כניסת בית הספר בגלל השיפוע מהווה נקודת ני

הגשם פשוט לא ניתן להיכנס לבית הספר. תבחן האפשרות להנחת תעלות ניקוז בשער 

בית הספר על לפתור את הבעיה. מנהלת בית הספר וחברי ההנהגה שיבחו את הפעילות 

ישיב על -המשותפת שהייתה לילדים יחד עם כוחות הביטחון וההצלה והודו למשפחת אל

 רוע והצלחתו. תודה.הירתמות להרמת האי

   ועדת אירועים: פועל כרגע לקידום יום המורה. לאחר יום המורה הועדה תתכנס על מנת

 לדון באירועים הבאים כדוגמת צעדת האביב, פורים וכדומה.

 הישיבה נחתמה,

 ישיב  -כתיבת הפרוטוקול: דנה אל

  


