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 סיכום ישיבת הנהגת הורים הרב תחומי חדרה – נובמבר 2021

 

 . 21/11/2021ישיבת הנהגת הורים של בית הספר הרב תחומי התכנסה בתאריך  .1

.  26/10/2021הזמנה לישיבה נשלחה להורים בתאריך  .2

 הזמנה לאסיפת וועד

 pdf.הורים 21 בנובמבר 2021

 יו"ר הנהגת ההורים היוצא מר ליאור גולדין פתח את הישיבה. .3

 המשתתפים שנכחו במפגש.  בין נערך סבב היכרות  .4

 ה סקירת פעילויות של הנהגת ההורים בבית הספר וכן פעילויות מתוכננות לתקופה הקרובה: הוצג .5

 אסיפות הנהגת הורים

 pdf.נובמבר 2021

 עותק מן המצגת הועלה גם לאתר הנהגת ההורים: 

%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-http://hd.amalnet.k12.il/%d7%95%d7%a2%d7%93 / 

 

 הנהגת ההורים: בחירות לתפקיד יו"ר  .6

 למשתתפים על החלטתו שלא להתמודד בשנה זו על תפקיד היו"ר. א. מר ליאור גולדין הודיע 

 ביצוע הבחירות בהתאם לשלבים השונים )החלטה על הצבעה    אופןב. הגב' מיכל רצקר הציגה את 

 גלוי/חשאית, הצגת מועמדים, הצבעה והחלטה על מועמד נבחר(.      

 ס נבחר הח"מ. ג. לתפקיד היו"ר הנכנ

 

 

 

יו"ר הנהגת ההורים היוצא על פועלו רב השנים בהנהגת ההורים   - מבקש להודות למר ליאור גולדין הח"מ  .7

 הבית ספרית והעירונית.  

 שנות פעילות רבת עשייה ציבורית והתנדבותית.  20- , הנך מסכם למעלה מ ליאור 

 יישר כח!  - עשית ופעלת רבות למען הזולת בגלוי ובסמוי 

 

יחדיו נמשיך להוביל נושאים קיימים, לזרוע  -ה להורים על האמון והבחירה שלי לתפקיד היו"ר הנכנס מוד

   ולהנביט נושאים חדשים לטובת עתיד ילדינו.

 

 נשאה דברים והודתה למר גולדין על פועלו.  הגב' אילנה שטרהל  –  מנהלת בית הספר .8

 תשורה אישית הוענקה במעמד זה. 

http://hd.amalnet.k12.il/%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
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 סקרו מספר נושאים:  הגב' רחל סבח – מנהלת חטיבת הביניים ומנהלת בית הספר  .9

לאחרונה יצא אל בתי הספר קול קורא/גישוש אודות התעניינות יציאה   –  פוליןמסע כיתות י"א ל . א

 למסע לפולין בקרב תלמידי בית הספר. בתקשורת ובמדיות השונות פורסמו מספר ידיעות שגויות.  

גורים עקב מגבלות הקורונה. סוגיות מנהלתיות רבות טרם  לעת עתה האתרים הרלוונטיים בפולין ס

 תוכננו ולכן לא ניתן לנעוץ תאריך תכנוני. 

לשכבת כיתות י"א נערך בשבוע שעבר. תחקור ראשוני סיכם שבוע עמוס חוויות ומוצלח    שבוע גדנ"ע  . ב

 מבחינת צה"ל והתלמידים שהשתתפו. 

התנדבותי המבוסס על תרומות שאפשר לכל  טרום קורונה פעל בבית הספר פרויקט  –  לכל ילד כריך . ג

 .  לקבל כריך ילד הזקוק לכך 

חידוש הפרויקט. צוות גרעין מקרב הנהגת הורים יתכנס בימים הקרובים על  הוצגו מספר חלופות ל

 מנת לקדם תוכנית למימוש. הורים/נציגים המעוניינים להצטרף לצוות זה מוזמן ליצור קשר עם הח"מ. 

 אירוע נשף פרטי במימון תלמידי בית הספר והוריהם.   –  שמיניסטיםמסיבת   . ד

מו"מ להקטנת עלויות,  : ההמלצה הינה להקים צוות הורים שיסייע לתלמידים בהפקת האירוע 

 ועוד.  כרטיסים עבור מעוטי יכולת, שיפור התפריט 

 משפיע על פעילויות רבות בבית הספר.  –  קורונה ואחוזי מחוסנים .ה

 לקראת החזרה.  נערך רבות  בית הספר 

מתמטיקה, שפה,  בח' -לימודי קפסולות לשכבת ז' ו חשוב שההורים יכירו כי בית הספר מקיים 

 אנגלית. ומדעים,  

פעילויות לימוד, תגבור והעשרה רבות יכולות להתקיים בבית הספר רק בהינתן   –  תשלומי הורים . ו

 הורים במימון. הורים שטרם הסדירו את התשלומים מתבקשים לעשות זאת בהקדם.  השתתפות

 השנה הוספו אפשרויות תשלום מגוונות וכמובן שניתן ליצור קשר גם עם הגזברות. 

 . ס בית אליעזר" מתנו עם פנאי העיר שבוצעה לשתי כיתות ט' בשיתוף  פעילות הציג  – מר בני דריימן  .10

 למשובים טובים וההמלצה הינה ליישמה גם בכיתות נוספות. הפעילות זכתה  

של הורים מתנדבים נוספים לטובת   דרוש סיועבמהלך התקופה הקרובה מתוכננות פעילויות רבות,  .11

 קידום הפעילויות בצוותים ולפעילויות: 

 

 

 

 

 

 

 חג אורים שמח.  נעשה ונצליח. .12

 


