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 סיכום מפגש  צוותי עבודה הנהגת הורים הרב תחומי חדרה –  ינואר 2022

 

 . 05/01/2022בתאריך   התקייםצוותי עבודה של הנהגת הורים של בית הספר הרב תחומי  מפגש .1

במתכונת של מפגש  . הישיבה תוכננה להתקיים 23/12/2021נשלחה להורים בתאריך  למפגשהזמנה  .2

 פיזי, אך לאור מצב הקורונה הוחלט לקיימה בזום. 

 הועברו עדכונים שוטפים וסטאטוס פעילויות של הנהגת ההורים: המפגש בפתח  .3

 מפגש צוותים הנהגת

 pdf.הורים 05.01.2022

בקרב מורי בית הספר   שבחים והערכה רבהאירועי יום המורה קצרו   –  פעילות יום המורה . א

והסגל. מבקש להעביר הערכה זו לכל ההורים שהתנדבו להפקה ולכל ההורים שנרתמו להכין  

 ולשלוח מטעמים ודברי מתיקה לאירוע. 

 לתלמידי בית הספר מול עיריית חדרה.  היסעיםטיפול בפערי סטאטוס  . ב

 : שהוצפו לרשויות  בסביבת בית הספר  בטיחות בדרכיםפערי  . ג

 מהירות הנסיעה. תמרור והגבלת  .1

 הצבת פסי האטה.  .2

 הסדרי תנועה.  .3

 שת"פ משטרת חדרה והרלב"ד.  .4

היא ארגון המפעיל   העמותה  - והנהלת בית הספר  ' מסע ישראלי' עם עמותת מפגש התנעה  . ד

תוכנית חינוכית לגיבוש וחיזוק הזהות האישית היהודית, הציונית והישראלית בקרב בני נוער  

 . וחיילים 

המפגש דן בחלופות אפשריות למימוש תוכנית עבור תלמידי החטיבה העליונה בבית הספר,  

   יר חדרה.ייזום תוכנית לשיתוף בתי ספר נוספים בע כן עלויות ומקורות מימון, ובחינת  

ללמידה וקבלת פרטים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר העמותה:  

https://www.masaisraeli.co.il/   

 רגישויות, הנחות, גמישויות. גרסת האומיקרון פה. מהו צו השעה?  -    קורונה .ה

 : צוותי העבודה של הנהגת ההורים .4

 ההורים בבית הספר שמה לנגד עיניה חשיבות רבה לקדם נושאים החשובים להורים. הנהגת 

לפי שיטת צוותי העבודה, הורים מתנדבים לוקחים נושא, לומדים ובוחנים חלופות ומציעים דרכים למימוש  

אצלינו בבית הספר. בראש כל צוות עומד הורה המוביל את הצוות לגיבוש תובנות, הצגתם ומימוש  

 הנבחרת.  החלופה 

 הוצגו חברי הצוותים שהתנדבו או בחרו להמשיך ולפעול בצוותים.  –  הצגת הצוותים .5

   שוחחנו על מטרות העל של הצוותים, וכיוונים כלליים לבניית תוכנית הפעולה.                          
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עם ראש הצוות  במסגרת הצוותים, מוזמנים ליצור קשר   ליזום לפעול, ולתרוםהמעוניינים נוספים הורים  .6

 (. מוזמנים גם הורים שאינם נציגי הכיתות ומעוניינים לפעול) המוביל 

                 

 

 

 : ל  סיעור מוחות .7

 . העלאת רעיונות חדשים . א

 . שנת הלימודים המשך תוכנית פעילות לבניית  . ב

 עידוד הורים נוספים להתנדב ולפעול במסגרת הנהגת ההורים. מציאת דרכים לחשיפה ו . ג

 הנהגת ההורים תפעל לסנכרון והעמקת הקשר עם פנאי העיר חדרה.   .8

 שלפנינו:  לוח השנה מתוך   .9

 16/01/2022 – טו בשבט 

 01/02/2022 –יום המשפחה 

 16/03/202 –פורים 

 29/03/2022יום המעשים הטובים 

 . 15/04/2022 –ערב פסח 

 . בהמשך גם לאתר הנהגת ההורים  יצורף עותק מן המצגת  .10

 .  נעשה ונצליח  .11

 

 

 

 

 

 

 

 


