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מינהל החינוך

סיכום ישיבת הנהגת הורים שקד – מתאריך 0.00.01.01
נוכחים :שי ז'יכלינסקי – א' ,1ה' ,3ענבל ארד גלבוע – א' ,1ענבל יעקובי – א' ,2איריס ניב – א',3
יפית לידור – א' ,4דנה ארבייטמן – א' ,4פזית שני – ב' ,1מיה פידל – ב' ,1שמילה סילברט – ב',2
שני פרידמן – ב' ,3אודי גולדשמידט – ב' ,3יעל כפיר פרומקיס – ג' ,1ו' ,1ליאת בר און קניס – ג',2
נילי גירון – ג' ,2ו' ,2בנג'י לבנטל – ג' ,3ו' ,2שרון ארבל – ג' ,4אורית וייס – ד' ,1רונית צ'יפרוט – ד',1
שמוליק אברמוביץ – ד' ,3עמית מאור – ד' ,4תמר חושן – ה' ,4אידית אזולאי – ה',4
ליאת צ'למינסקי – ו' ,1משה רייפמן – ו' ,2ענבר סמובסקי – ו' ,3רון סגל – ד'.2
צוות :אסנת שניידר – מנהלת בית הספר ,אילת מנור – ס.מנהלת,
סימונה ספורטס  -יועצת ,ימית בן ישי – יועצת.
ישיבה זו תנוהל ע"י היו"ר רון סגל ובישיבה הבאה ,במידת הצורך ,תתקיים הצבעה לגבי יו"ר חדש.

אסנת:
הציגה את השכבות השונות והרכזת של כל שיכבה .הוצג חזון בית הספר תוך שימת דגש על המילה בית,
שיתופי פעולה ושותפות.
יעד בית ספרי בשנה זו הוא – קידום הישגים תוך שימוש בפדגוגיות חדשניות מבוססות ייחודיות .השנה
יתמקד בית הספר בדרכי הערכה חלופיות .לא רק במבחנים כדרך להערכת התלמיד אלא גם עבודה,
פרוטפוליו ,הצגה ,מצגת ועוד.
גם השנה ינהיג בית הספר יום ללא תיק .יום הורים אחר – סגנון מפגש שונה.
בית ספר שקד יבנה השנה מחדש את הייחודיות שלו ששונה ממה שהיה עד היום .ההורים יהיו שותפים
לתהליך של פיתוח הייחודיות הבית ספרית.
מגוון שותפויות כאשר לכל שכבה יש שותפות עם מגזר/אוכלוסייה אחרת.
שכבת א – ילדי הגנים המזינים את ביה"ס.
שכבת ב' – בית אבות נווה הורים  +מפגש עם ילדים מבית איזי שפירא.
שכבת ג' – בית ספר ממלכתי דתי "בילו".
שכבת ד' – בית ספר חדשני מדלית אל כרמל.
שכבת ה' – בית ספר אלמג'ד מטירה.
שכבת ו' – בית ספר אלמג'ד מטירה  +פעילויות התנדבותיות.
מועצת התלמידים של שקד נפגשת עם מועצת התלמידים של בי"ס ירדן משכונת התקווה.
תלמידי השילוב נפגשים עם ילדי הגן ועם ניצולי שואה.

לכל שכבה יהיה מפגש בבוקר סביב שולחנות עגולים של צוות  +הורים ותלמידים.
סחלבים – קבוצת ילדים שעברו קורס גישור והם עושים את הגישור בין הילדים וגם משמשים כמנחי
שולחנות עגולים ומסייעים למחנכות בשיחות עם התלמידים.
שיתוף ההורים בימים מיוחדים בבית הספר .מפגשים קבועים עם הנהגת ההורים.
המטרה בכל השותפויות הללו הוא הרצון להשיג דיאלוג מתוך כבוד הדדי ,קשר משמעותי ,חשיבה
משותפת לצורך קידום יעדים בית ספריים ,תחושת שייכות ועוד.
תוכניות מיוחדות לפי שכבות:
שכבת א' – אדממה ,שעורי טניס ,יעל שומרת על גופה.
שכבת ב' – למידה בשש קבוצות מכל השכבה ולמידת רוחב את מקצועות העברית והחשבון.
שכבת ג' – למידה בשש קבוצות מכל השכבה ולמידת רוחב במקצוע העברית.
שכבת ד' – תקשורת בדור המסכים  +חיבור לבית הספר החדשני בדליית אל כרמל ,סדנת מצמיחים.
שכבת ה' – חדשנות ויזמות ,סכנות ברשת  -דנה אבירם ,סדנת מצמיחים.
שכבת ו' – מסע אל עצמי ,חינוך מיני  -גליה עופר.
יתקיים השנה שבוע הסבלנות בסימן הנושא השנתי :אחדות.
שבוע קיימות – במהלך השבוע יתקיימו הרצאות.
גינה קהילתית לב הפארק -תצא הודעה מסודרת בענין.

סימונה וימית יועצות בית הספר:
הציגו את תכנית כישורי החיים בבית הספר המותאמת לכל שכבת גיל .שתי היועצות גם מלמדות
שיעורי כישורי חיים בכיתות ד' ,ה' ,ו'  .שיתוף פעולה בין היועצות להורים ובין היועצות לצוות בית
הספר.

רון:
הנהגת הורים נפגשת פעם בחודש .הנציגים מוזמנים להעלות נושאים הרלבנטיים לכלל השכבה .המטרה
לשתף וליידע .חשיבות רבה של העברת הדברים מהנציגים אל כלל ההורים .ככל שההורים יותר שותפים
יותר קל לגייס אותם לעזרה.
תל"ן -אומנויות הבמה .בשנה שעברה התווסף עוד תחום ולא ייקרנו את העלות השנתית שעומדת על
.₪ 111
יתרה משנה שעברה של  ₪ 33,333יש שתי אפשרויות:
 .1להחזיר את הכסף מחולק לכל משפחה לפי מספר הילדים.
 .2לא ליקר את התל"ן והזוזו השנה ולהשתמש בכספים שנשארו לכיסוי ההוצאות של התל"ן השנה.
תלוי בהצבעת כלל הנהגת ההורים.
בהצבעה שהתקיימה החליטה הנהגת ההורים לנתב את הכסף שנשאר לתשלום הפרש עלויות הזוזו
והתל"ן בשנת הלימודים הנוכחית.

בנוסף הוחלט ששאר הכסף שנשאר יקוזז מתשלום עבור טקס קהילתי בסך  ₪ 13לכל תלמיד.
מוסכם על כלל ההורים.
תשלומי הורים – החלטה של הפורום ההורים הארצי שלא לגבות כסף עבור סל תרבות .בית הספר יוציא
דף תשלומים לא סל תרבות או יחכה למועד הדיון של עתירת ההורים.
צהרונית – יש בשקד רכזת צהרונית חדשה ,שרון ,המקבלת פידבקים מצוינים .עד עתה יש רישום
לצהרונית של כ 133 -ילדים בצהרונית שקד.
נשק וסע – יצירת סביבה בטוחה בהגעתם בבוקר .כל בוקר  3הורים מאותה כיתה כאשר כל שבוע
מתחלפת כיתה.
רכיבת אופניים בימי שישי – מזה כמה שנים מוביל את זה מוישלה .בשבע בבוקר בימי שישי יוצאת
קבוצת רכיבה של ילדי בית הספר +הורים המעוניינים להצטרף.
מתנות לצוות בית הספר שאינו מחנכות .שלוש פעמים בשנה .כל ועד יפריש  233שקל לכיתה והסכום
ישמש לקניית מתנות לאורך כל השנה.
שירותים – בקיץ התקיימו שיפוצים בארבעה חדרי שירותים במבנה הישן .הוחלפו השירותים לחלוטין.
בשאיפה לשיפוץ של חדר שירותים נוסף בקיץ הקרוב .השירותים בבית הספר מנוקים כארבע פעמים
ביום .העלאת המודעות של התלמידים בצורך על שמירת ניקיון השירותים.
תלבושת אחידה – כל חולצות או סווטשרט של בית הספר צריכים להיות עם סמל בית הספר.

בישיבה הבאה – בחירת יו"ר  +בחירת גזבר תתקיים ב21.11.2312
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