
 

 

2212.12222 

 0202.20.00 – 3' פרוטוקול ישיבת הנהגה מס

 

אלינור  -רכזת שילוב והכלה, דויעינב סי -יועצת ליאת בלומנפלד-סגנית, שלהבת בני  -ס"מנהלת ביה– וכחיםנ

, עידן בוחבוט , לירון רחימי,מירי יעקוב, אדיר טרב, גלית טל, תמי וילנסקי, רביד אהרון, עדי ענבר דיין, שמש

נעמה , רחלי זרחי, מורן המילטון, ענבל עוז פורמן, אושרית דסה, גיא חזון, יעל שפירא, גיל נזר, רחלי גרינברג

 1יניב זילברמן, שני שמיר, ליטל מסיקה, רפי'עדי ג, חגית מור, רינה קסרי, הילה ברן, קרן כהן, חומרי

 

 :נושאים שוטפים

 בתקופה הקרובה בית הספר יוציא הודעה , %.1עד עתה אחוזי הגבייה עומדים על  – תשלומי הורים

 1הודעה בקבוצות הכיתתיות הוציאהכמו כן הנהגת ההורים 1 נוספת להורים שטרם שילמו

 :פילוח הגבייה עד עתה -

o 11% –' שכבה א 

o 17% –' שכבה ב 

o 71% –' שכבה ג 

o 76% –' שכבה ד 

o 1 –' שכבה ה.% 

o 77% –' שכבה ו 

 1מהפעילות כדוגמת טיול שנתי לא יצאו לפועלחשוב לציין שבאחוזי גבייה אלו חלק  -

 

 בשנת ' יתקיים יום פתוח להוריי הילדים העולים לכיתה א 2612.12222ביום שישי  – תכנית מעברים

 1א"תשפ

 

  ישנה עליית מדרגה מבחינת 1 712בנבחרת בית הספר תשתתף בתחרות ארצית בתחילת  –רובוטיקה

ת הספר יחנוך חדר מדע וטכנולוגיה והנבחרת תעבור למשכנה בתחילת פברואר בי1 מודעות הנושא

הנבחרת התארחה בלשכתו של ראש המועצה את שיבח , כחלק מההכנות לתחרות הארצית1 החדש

חשוב לציין שהנבחרת מלווה בהורים אשר משמשים מנטורים לילדים 1 רבות את רעיונות הנבחרת

 1ומשקיעים רבות להצלחת הילדים

 

  יחד עם , רכז הכלה והשתלבות -אדיר1 פרויקט חדש מושק בימים אלו בבית הספר –קמפוס למידה

פועלים לפתיחת פרויקט חדש אשר מטרותיו העצמה מצד אחד וערבות הדדית מצד  2'מחנכת ו, גלית

הקמפוס יפעל בקרוואן 1 ו יהיו חונכים לילדים מכל השכבות-במסגרת הפרויקט ילדים משכבות ה1 שני

 1ת הספרשהוצב בגינת בי

 

  (תוכניות הקיימות כיוםלבנוסף )פרויקט נוסף בנושא חונכות טיפולית רגשית  –זורעים הצלחה בגינה ,

 1ת ספריתיטיפול בגינה  הב -הפרוייקט הנו חיצוני ומטרתו מחד העצמה רגשית ומצד שני

 

  חלקם אף מגיעים , לאחרונה קיימת תופעה שילדים רבים מאחרים לבית הספר –איחורים לבית הספר

בעקבות כך תחל 1 מפריע רבות לניהול התקין של השיעורים בבית הספרהמצב הזה 1 2::1בסביבות 

לאחרונה שונו נהלי הבטיחות והביטחון בבית הספר ושומר בית 1 אכיפה משמעתית בנושא האיחורים

הדבר הביא 1 מיד בתחילת יום הלימודים, 1:22הספר מקיים סריקה נוספת בשטח בית הספר בשעה 

 1ים לבית הספרלהקטנה משמעותית במספר המאחר



 

 

 

 האירוע זה 1 צוות בית הספר הודה רבות לכלל הורי בית הספר על הערכה והתודה – פ"יום המורה תש

 1הצוות ציין שהוא מרגיש את האכפתיות1 להדים חיוביים מאוד

 

 2712.12222בתאריך (1 במימון משרד החינוך)במהלך חופשת החנוכה צויד במכשיר  – דפיברילטור 

 1 הספר יעבור הכשרה לשימוש במכשירכלל צוות בית 

 

 ירכשו משלוחי מנות , כחלק מהרצון לתרום לקהילה ושמור על אחידות בין כלל ילדי בית הספר – פורים

צעדים "השנה בחרנו לרכוש את משלוחי המנות מעמותת 1 אחידים תוך התייחסות לילדים בעלי רגישויות

 1 ובקר דושן, עמותה למען חולי ניוון שרירים –" קטנים

 

 מסיבות "השנה ועדת החינוך החליטה להוריד מתשלומי ההורים את סעיף  – סעיף מסיבות כיתה

 1-נכון להיום ועדת החינוך אישרה להעביר לבתי הספר עבור סעיף זה כ1 לתלמיד₪  26בגובה " כיתה

 1לתלמיד ואנו ממתינים שהכסף יועבר לבית הספר₪ 

 

 חלק עם סמלים וחלקם , כמויות רבות ביותר של בגדים בבית הספרבתקופה האחרונה הצטברו  – ביגוד

 1ילדים להגיע לבית הספר ולהתרשם מהמגוון הרחב ולקחת את הבגדים/אנו קוראים לכלל ההורים1 לא

 

 :ועדות

בחלקה השני של הישיבה קיימה כל ועדה מעגלי שיח בוא לקחו חלק הן ההורים והן נציגים מצוות בית הספר 

 1סינרגיה ולחבר בין העשייה הקיימת בבית הספר לרעיונות ההוריםכאשר המטרה העיקרית הייתה ליצור 

ועדת איכות , טיחות וגהותועדת ב, ועדת תרבות ואירועים, ועדת קהילה, ועדת העשרה: הועדות שהתכנסו הינם

 1הסביבה וועדת נראות

 1בתקופה הקרובה נציג את הפעילויות המתוכננות של כל ועדה וועדה

 

 "קח אותם וצייר לך חלום, אם יש לך צבעים ומכחול"

 

 1הישיבה נחתמה

 

 ,בברכה                                                                                                   

 ר הנהגת ההורים"יו, יניב זילברמן                                   ס"מנהלת ביה, שלהבת בני            

 

  על כתיבת הפרוטוקוללמורן המילטון תודה 


