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 אתר הנהגת ההורים. נמצא גם בעותק מן המצגת  .5

 : בהתאם/בנוסף למצגת להלן נושאים שהועלו במסגרת השיח .6

והגב'   מנהלת בית הספר והחטיבה העליונה,  –  הגב' רחל סבח –  ברכות להנהלת בית הספר החדשהבפתח הדברים,   . א

 , שנשאו דברי פתיחה והכרות עם ההורים. מנהלת חטיבת הביניים  – איילת כהן 

.  , ואופן מימושן על ידי הורים שמתנדבים להוביל ולקדם נושאים ופעילויות חשובותמטרות הנהגת ההורים הח"מ סקר את  . ב

 הערכה רבה!  –יישר כוח 

פעילויות והתנדבות שהובילו ההורים בבית הספר, כמו גם סומנו פעילויות מרכזיות שחשוב לשמרן ולקדמן  בוצעה סקירת  . ג

 גם בשנת לימודים זו. 

בשנה זו מושקעים תקציבים רבים בתשתיות ושיפור מראה בית הספר )ספריה, מרכז פיס ועוד( כמו גם התמודדות על   . ד

יבת הביניים. הערכה רבה להורים שנרתמים לסייע במשימה חשובה  שיפוץ מבנה חט  – תקציבי ענק מטעם משרד החינוך 

 זו לרווחת ילדנו. 

צוות הורים בבית הספר שמוביל את הטיפול בנושא, כולל עבודה מול הרשויות ומדיות חברתיות   – טיפול במערך ההיסעים  .ה

 שונות לטובת העלאת המודעות וחיבור הגורמים למציאת מענה הולם. 

 במעמד הישיבה בוצעו בחירות לשנת לימודים זו.  – ים בחירות להנהגת ההור  . ו

 הח"מ מבקש להודות להורים וחברי הנהגת ההורים על האמון והבחירה לתפקיד היו"ר לשנה נוספת.  

 זכות גדולה.  

 מנהלת בית הספר העבירה סקירה אודות בית הספר, המבנה וכוח האדם.  .ז

 תוכנית גפ"ן.  – בוצעה סקירה אודות תוכנית חדשה שהושקה במערכת החינוך ובבית הספר  . ח

 נועדה לאפשר למנהלי בתי הספר לממש באופן מיטבי את יעדי החינוך מתוך כבוד והכרה  שתוכנית גמישות ניהולית 

 ביכולת שלהם להתאמת המשאבים והמענים לצרכים הייחודיים של קהילתם.  .ט

 

 

 



 

 

ומטרותיהם. ניתן דגש וחשיבות לעידוד ההורים להקדים ולהעביר התשלומים על   תשלומי הורים ות מרכיבי בוצע שיח אוד  . י

 מנת לאפשר את קיום הפעילויות המתוכננות. דרכי התשלום הופצו בחוזר לילדים. להלן קיטוע: 

 

יש להקפיד ולהיצמד   ושא. מנהלת בית הספר הדגישה וחידדה את האני מאמין הערכי העומד מאחורי הנ –  תלבושת אחידה . יא

 . )לא מדבקה(  בית הספרמוטבע של להנחיות ולתקנון בית הספר בדבר לבוש בקיץ בחורף הכולל סמל 

 

. לנושא ניתן דגש חינוכי על ידי סגל בית הספר לאורך כל השנה. כמו גם תגבור השיח,  אלימות וחרמות – שיח במרשתת  . יב

 הלימודים. סדנאות ופעילויות נוספות במהלך שנת 

יציאת מורה לחופשת לידה, כמו גם קושי בגיוס מורים חדשים עקב מחסור במשק   – בחטיבת הביניים מחסור במורה לאנגלית  . יג

הישראלי. הנושא ימשיך להיות בשיח עם הפיקוח במשרד החינוך עד לסגירת הפער. בתקופת הביניים מבוצעת חלוקה של  

 . המשאבים, על מנת לאפשר למידה )גם באם הינה חלקית( 

קיים נוצרים עקב מחסור בעובדי ניקיון במשק. בשונה ממוסדות חינוך אחרים, בית הספר  פערים חל  –  ניקיון, נייר טואלט וסבון . יד

 לא מעוניין לשלב ילדים במשימות אלה. ניסיונות לגיוס עובדים ימשכו ככל שידרש. 

)שבת(, הפעילות הבית ספרית הוקדמה לתאריך    17/12/2022השנה יחול יום המורה בתאריך  – יום המורה תשפ"ג  . טו

ותתקיים במתכונת שונה במעט משנים קודמות. צוות הורים מקרב ועדת התרבות התנדב להוביל את הפעילויות   11/12/2022

 ויחל תיאומים בימים הקרובים.  

פרויקט חשוב למען ילדי בית הספר שידי הוריהם אינה משגת. בוצעה פנייה למספר גורמים בבקשת לסיוע   – כריך לכל ילד  .טז

 של הפרויקט.   בקידום וארגוןהורים מתנדבים שיכולים לסייע  הרתמות ענות. הח"מ מבקש קיימת נכונות וה  – ותרומה 

 מבקש להודות להנהלת בית הספר ולחברי הנהגת ההורים שהשתתפו במפגש.  .7

 .  נעשה ונצליח יחדיו  .8

 

 

 

 


