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 :נוכחים

ענבל עוז , עומר גולן, שלומי לזימי, יניב זילברמן, עינב סיידו, עדי ענבר דיין, לילך אייזן, שלהבת בני

, גיל שפירא, קרינה רבין חורש, ליעד ברונר, אושרית יפרח, ישיב-דנה אל, איילת כהן, גליה שון, פורמן

 .שני שמיר

 : פתיחה

  :ם חשובים להיערכותאירועי

כבר עתה . במהלך השבועות הקרובים יתקיימו מפגשים של הילדים עם סופרים – מפגשי סופרים*

כפי המצויין .תאריכים מדויקים מופיעים במידעון. הילדים נחשפים לספרי הסופרים כהכנה למפגשים

 הסופר אפרים סידון והמאייר דני קרמןרבקה מגן , שלומית כהן אסיף:במידעון הילדים יפגשו עם

יתקיים ביקור  50.42בתאריך  – מנהלת אגף החינוך ומפקחת בית הספר, צהביקור ראש המוע*

הצגת  -ס"לירושלים בזיקה לייחודיות ביה 24 -הנושא השנתי: בבית הספר כאשר הנושא המרכזי הינו

, נשמח לנציגות הורים במפגש. ושיתוף בתכני הערב הקהילתי שיתקיים ביום זה תוצרים של הילדים 

 .הכתה נא יידעו את מחנכת

לאור העובדה כי מתקיים  1.05-התאריך יישאר כפי שנקבע –יובל לירושלים : יום קהילתי בנושא

הפנינג הכולל תוצרי , טקס:צ ותכלול "הפעילות תתקיים אחה0 1505פסטיבל מחולות יישובי ב

ציגו הילדים י! )נוכחותכם חשובה מאוד. ס"של כלל תלמידי ביה שירה , יצירה, תיאטרון, חקר, משחק

 (יובל לירושלים"בפני ההורים את התוצרים עליהם הם עובדים וחוקרים מתחילת השנה בנושא 

 הזמנה והיערכות תישלח מראש -(יום שני) 1.05תיערך ב -חגיגת מחולות בשיתוף הגנים

 הטיול יכלול כינוס בגבעת התחמושת ולאחר מכן  – 06.ייערך ב טיול בית ספרי לירושלים

במקרה והורים רבים ירצו להצטרף תיבדק  .ל שכבת גיל במוזיאון ישראלפעילות מותאמת לכ

 נוציא הודעה מראש בשבוע הקרוב  .האפשרות להוסיף אוטובוס נוסף בתשלום

 

 0 מחצית יוני –הסבים והסבתות והנכדים , סיום תכנית הקשר הרב דורי יתקיים עם ההורים 

 1.06 -מסיבת סיום כתות ו

 :נושאים כלליים

 לאחרונה פ בין ההנהגה לצוות החינוכי הוחלט לפתוח דף פייסבוק שישמש "בשת – קפייסבו

חשוב לציין שדף הפייסבוק אינו בא במקום . לפרסום אירועים של בית הספר ומסירת הודעות

נכון לעכשיו כמות ההורים . שיר של הצוות החינוכי מול ההוריםאתר בית הספר וקשר י

תודה מראש לשלומי לזימי על הסיוע  .בפייסבוק נמוכה וחשוב להוציא ריענון בנושא

 0 וההכוונה

 יש להתנהל באותו פורמט 0תאריכים למסיבות סוף שנה ימסרו עד למחצית חודש מאי

 0 המחנכת לתוכן ושיתוף הוועדבאחריות , ללא מפעיל חיצוני  -כמו בשנה שעברה

 ישנו רצון להגדיל את כיתת הרובוטיקה על מנת שיהיה ניתן להכניס  – יוזמות לשנה הבאה

בישיבה  .הדבר מצריך היערכות מבחינה תקציבית לשנה הבאה. כיתה מלאה לפעילות
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 חלום יישומי/עם חזוןאם יש מישהו  –יוזמות הורים לשנה הבאה  הבאה נקיים דיון בנושא

 אפשר לייזום מפגש עם  המנהלת ....נשמח לשמוע 

 התקיים דיון בנושא המשימות שאותם הילדים נדרשים לבצע כאשר הועלתה  – שיעורי בית

טענה שלפעמים המשימות אינן תואמות את יכולות הילדים ונוצר מצב שמי שמכין את 

כמו כן . ל הילדיםנדרש לבדוק שאין חריגה מהיכולות ש. המשימות הם ההורים ולא הילדים

ילדים וכן שתינתן האפשרות לילדים לקבל ביקשו שהמשימות יהיו ממוקדות וברורות יותר ל

התקיים דיון בנושא כמות שיעורי , כמו כן. משוב מהמורה תוך כדי עבודה ולא רק בציון הסופי

: השאלה הנשאלת היא מה המטרה. הבית והאם המורה בודקת או לא את שיעורי הבית

או שצריך לחנך שזה תרגול לילדים ושהילדים יבינו שהם " שאני בודקת אותך"לחנך 

של " אני מאמין"ה. מתרגלים לא על מנת לרצות את המורה אלא לשפר את יכולותיהם

אצל  ומתוך מטרה ליצור" כיופי בית"/ לתרגולב צריכים להיות "שע מנהלת בית הספר הינו

שיח יתקיים  נושא שעולה לא פעם ראשונה לאור ה. הילד סקרנות וחקירה מתוך עניין

נקיים שיח בתחילת שנה  0ליצירת תרבות ארגונית משותפת בעניין עם הצוות החינוכי 

  0הורים לשיתוףמול הבעניין 

 דנה אחראית , (מפגש אחר)סטנדאפ /נבדקת אפשרות להרצאה -מפגש הנהגה סוף שנה

 . שנה גם מבחינה תקציביתבמפגש זה נקיים סיכום . לברר ולהחזיר תשובה ליניב

 נקדם נושא . לצורך זה בהמשך למה שנקבע בתחילת שנה . יש צורך בהמשך עשייה  -גינה 

 .חממה /הצללה

  

 תודה מראש לכולם 

 ס"מנהלת ביה -שלהבת בני

 ר הנהגת ההורים "יו -יניב זילברמן

 .סיכום הנושאים בישיבה זותודה לגליה שון על *


