
 14/9/2022 –סיכום פגישת הנהגת הורי נבון 

 : משתתפים 

לינוי,  , ליטל, ליאת בכור, יניב בכור, שרון בניאן, שי חכם, אופיר, עדי וסרמן, קרן זילבר, כליל, כרמית רגואן  הורים: 

 . זיו , אילנית, דיקלה ציטרון, לירון כהן, דביר, אורית לידור, נועה, בושמת, רפי פלאצי, קובי חיים, מאיה

 , לינוי דדון וונטיק ליהי  שירלי רוזמן, :  צוות

 . ביה"ס  רבאת רשימת הנציגות והנציגים המלאה מופיעה 

 : מצגת פתיחת שנה )זיו( 

 מצ"ב מצגת. 

 בקצרה: הנהגה תפקידי ה

הנהגת ההורים המוסדית באה לקדם נושאים בשיתוף הנהלת ביה"ס, לקדם פעילות קהילתית ופעילויות   •
 לילדים. 

 ספציפיים. נציגות ונציגי הכיתות פועלים לטובת ביה"ס כולו )היום ובעתיד( ולא לטובת כיתה או ילד   •

 . ומורות  הנהגת ההורים אינה מתערבת בנושאים פדגוגיים )למעט תל"ן( או בשיבוצי מורים •

 . וההורים אופן העבודה הוא בוועדות הפועלות מול ביה"ס  •

א חייבים פעילות מושקעת ויקרה, מספיק  חשיבות גבוהה להנהגות הכיתתיות בסיוע לגיבוש הכיתה. ל •
 המפגש. 

 
 

   : תפקידיםבחירת בעלי 

 זיו עומר  יו"ר: 

 שי חכם סגן וממלא מקום:  

 אורית לידור גיזברית: 

 

 וועדות:  

 בשמת, נועה, אילנית וועדת צהרון:  

 קובי, אורית, מעיין  וועדת תל"ן: 

 קרן, אילנית, דיקלה, כרמית, יניב   וועדת מתנות: 

 : לירון ודביר וועדת אירועים ושת"פ קהילה

 



 : דנה סגל בריאות ואלרגיות  אחראית 

 לאצי  : רפי פבטיחות ותעבורה   אחראי

 דביר   מדיה:   אחראי

 

 *** בשלב זה לא מונו וועדת ניקיון וועדת התנדבות 

 

 נושאים שנידונו: 

 מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ד   מצגת על הנהגת הורים זיו עומר העביר  •

 להרחיב את מעגל ההתנדבות של ההורים.  אתגר לשנה הקרובה: 

 מבקש מהורי ההנהגה לייזום נושאים לסדר היום לפגישות הבאות. 

: רפי פלאצי, הציג תמונות שצולמו באמצעות רחפן, מראה כמות גדולה של רכבים שעוצרים שלא  בטיחות •

 לפי החוק, מעכבות את התנועה, מסכנות את הילדים וההורים בדרכם לבית הספר. 

 . לילדים הסברה  ומצגת  להורים הסברה  מצגת   תיערך

 ייבחן שוב.   –אושר סב זהב נוסף, כרגע בצומת רש"י/ אלתרמן 

 . וןילד שאינו מרוצה מהכלי שנבחר עבורו, ניתן לפנות אל אלעד מהקונסרבטורי "ס מנגן:בי •

 ניתן להשאיר בבית הספר בתיאום.  – כלים גדולים 

   . שנה נפתחה בצורה נעימה וטובה שירלי: •

הקהילה ושותפות ההורים בהמשך לשולחנות העגולים שהתחלנו   בניית  נושא שלהשנה נקדיש זמן ל

 קהילת הורים מגובשת ופרואקטיבית. נייצר השנה כי חשוב . ונמשיך לקיים גם בשנה זו   בשנה שעברה

הנהגה,   – המטרה לייצר הנהגה חזקה ופעילה ובנוסף לחזק את ההנהגות בכיתות )לא וועד 

 הטרמינולוגיה חשובה(. 

אחת לשבועיים והם   ני ל סוף שבוע ייצא עדכון שבועי במייל משירלי + עדכוני מורים ביום ראשון/ שבכ

בתחום   יכללו גם תאור של המשימות השבועיות אשר ניתנו בכיתות )משימה בתחום שפה ומשימה

 . החשבון(

 ובשיתוף פעולה. לפעול בשקיפות המשיך  המטרה ל •

 תוכניות שנתיות: יפורסמו אחרי החגים )כולל תכני תקשוב(  •

 .  . במפגשים הבאים ידונו יחד בדרכי עבודהיב להקש שולחנות עגולים: היה מפגש ראשון במטרה   •

 תמלילי הסיכומים יפורסמו. 

 ייקבעו מפגשים נוספים לאחר החגים 

 ייקבעו לאחר החגים   –מפגשי הנהגה  •

 עם הקהילה.  צריך להיעשות ע"י חיזוק הקשר חיזוק הקשר עם ההורים הורים:  •



  2 מגיעות רייה שינתה את המכרז ובמקום עובד ניקיון מסור מוחמד, ייש בעיות ניקיון חמורות ביותר, הע •

 יש לטפל בנושא זה בדחיפות.  .  יומיים -ומתחלפות בכל יום   עובדות חדשות שלא עושות את עבודתן

למספר ימים אך לאחר   )לאחר הפגישה הנושא טופל ע"י שירלי מול קבלן הניקיון. איכות המנקות עלתה 

עות  בש .ףלא נעשה נקיון ראוי ושוט ו ובימים האחרונים  שינוי במנקות ובאיכות הנקיוןנעשה מכן שוב 

. הנושא מטופל ברמה העירונית  קיון השירותיםי אין דרך לשמור על נאין שעות מאושרות לנקיון ו   הצהרון

 מול מנכ"ל העירייה(. 

 יש אתגרים רבים השנה, שתהיה לנו שנה טובה.   •

 

 עומר  זיו , חכם  שי: רשמו


