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 נוכחים:

מוטי יניב זילברמן, עומר גולן, , רביד אהרון, כהן מיטל אבטליוןשלהבת בני, לילך אייזן, עדי ענבר דיין, 

עדי ג'רפי, גיל שפירא, דגנית יפה, דנה אל ישיב, ליעד ברונר, עדי שרבי יונגר, ענבל ראביד, דרור, 

 סהר פינטו, שמואל בר, איילת כהן, שלומי לצימי.

 פתיחה: 

 יים:אלרגנ

בבית הספר ישנם מספר ילדים בעלי אלרגיות שונות ולאור חשיבות הנושא הוזמנה אמא של 

תלמיד אלרגני לתת סקירה קצרה בנושא. יחד עימה הגיעו נציגים מהעמותה הישראלית 

לאלרגיה במזון אשר הציגו בפניה חברי ההנהגה את הסכנות הטמונות לילדים הסובלים 

לעשות במקרה וילד סובל מתגובה אלרגית וכן כיצד אנו בבית מאלרגיות שונות ומה נדרש 

 הספר יכולים לפעול על מנת להקטין את הסיכון. 

מרחבי כיתות בהן חשוב לציין שכבר עתה אנו פועלים להקטנת הסיכון במספר דרכים כדוגמת 

 ועוד. ישנו ילד אלרגי מהבאת מזון העלול לסכנו, שינוי הרכב משלוחי המנות לפורים 

ן נוסף בנושא על מנת דיו והורים לילדים אלרגנים יקייםוות בית הספר יחד עם הנהגת ההורים צ

להעמיק בנושא ולחשוב על דרכי פעולה , אך יחד עם זאת הוחלט שנכון להמשך שנה זאת 

 בפעילויות בית ספריות הכוללות מזון תהיה הימנעות מלהביא אלרגנים מסוימים.

 יות מה אסור ומה מותר לאלרגנים בבית הספר.בתקופה הקרובה יצאו גם הנח

 פורים:

 קרנבל פורים ברחובות הסמוכים  –אשר תחולק לשניים  10/03 -פעילות פורים תתקיים ב

 לבית הספר ולאחר מכן פורימון בית ספרי.

 הורים לליווי הקרנבל. 4-כל הפעילות באישור ובליווי משטרת גדרה. מכל כיתה נצטרך כ 

 אחראית על תחנה ותתפעל אותה בעזרת הורים וילדים. כל שכבת גיל תהיה 

  חשוב לציין שבחירת תחנות הפעילות נעשתה על ידי מועצת התלמידים ובליווי הרכזת

 החברתית, מיטל אבטליון.

  בימים הקרובים יפורסמו התחנות על מנת שהורים הרוצים להתנדב לתחנה מסוימת כולל

 הקמה והפעלה יוכלו להיערך מראש.

 ן בבית הספר:ניקיו

  2לאחרונה נוסף תקן של עובד ניקיון לבית הספר, סה"כ. 

 .מועצה ירוקה יצאה בקמפיין כוכבי יופי, יש כיתה תורנית האמונה על ניקוי בית הספר 

 .מועצה ירוקה פועלת גם להגברת המודעות לארוחת עשר בריאה 
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 חנייה ובטיחות בדרכים מ/אל בית הספר:

  בנושא ההגעה והחנייה כרגע אין התקדמות, הייתה פגישה עם נציגי הרשויות בנושא אך

 עדיין לא נמצא פתרון לנושא.

  מנהלת בית הספר תקבע פגישה עם גלית, מנהלת הבטיחות במועצה על מנת לקדם את

 הנושא.

 רי חשוב לציין שבימים האחרונים הפיקוח עירוני החל לטפל במשאיות החונות בסמוך למעב

 החצייה ויוצבו שלטים האוסרים על חניית משאיות במקומות אלו.

 צעדת האביב:

  הצעדה תתקיים השנה במהלך חודש מאי. הצעדה תתקיים כחלק ממסורת שאנו רוצים

 להשריש בבית הספר. הצעדה תהיה בסימן האביב והמושבה גדרה.

 .תוקם ועדת היגוי לתכנון הצעדה, ישלחו תאריכים לפגישות בהמשך 

 תקציב:

  גזבר ההנהגה, מוטי דרור, סקר בפני החברים בישיבה את נושא הכספים. הוצגו ההכנסות

 וההוצאות לפי הסעיפים השונים.

 89%-נכון להיום אנו עומדים על אחוזי גבייה של כ. 

 יול"א:

  בימים האחרונים הנהגת הורים יישובית בשיתוף מפעיל יול"א, נבון פרויקטים, יצאו בסקר

ון. ניכר שיש שיתוף פעולה מצד חברת נבון פרויקטים לקבל ביקורת ולטפל שביעות רצ

 בנושאים הבעייתיים. 

  בימים הקרובים תערך פגישה עם חברת הקייטרינג המספק מזון לנבון פרויקטים כדי

להתאים את המזון לפרויקט "גדרה אוכלת בריא" אשר קיים כבר מספר שנים בגני הילדים 

 במושבה.

 ם:נושאים שוטפי

  נשמח להורים  –בחודשים הקרובים יתבצע חידוש ושיפוץ משחקי החצר בבית הספר

 אשר מעוניינים לסייע בנושא.

  .תיבדק דרך התמודדות עם בעיית יונים באזורים מסוימים בבית הספר 

 

 

 הישיבה נחתמה.

 כתיבת הפרוטוקול: ענבל ראביד 


