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מינהל החינוך

סיכום ישיבת הנהגת הורים שקד  -מתאריך 178228102.
נוכחים :שי ז'יכלינסקי – א' ,1ה' ,3ענבל יעקובי – א' ,2שירה פלום – א' ,2אסף יופה – א',3
איריס ניב – א' ,3דנה ארבייטמן – א' ,4יפית לידור – א' ,4מיה פידל – ב' ,1דניאלה קורחובסקי – ב',2
שמילה סילברט – ב' ,2שני פרידמן – ב' ,3הילה אלוני מנשה – ב' ,4ליאת בר און קניס – ג',2
בנג'י לבנטל – ג' ,3ו' ,2אופירה בניאן – ג' ,4אורית וייס – ד' ,1רונית צ'יפרוט – ד',1
שמוליק אברמוביץ – ד' ,3שיר הורוביץ – ה' ,1אידית אזולאי – ה' ,4משה רייפמן – ו',2
שרון הרוש – ו' ,3ענבר סמובסקי – ו' ,3רון סגל – ד'.2
צוות :אסנת שניידר – מנהלת בית הספר ,אילת מנור – ס.מנהלת.
בבחירות שנערכו בהנהגת ההורים לבעלי התפקידים לשנת תשע"ט נבחרו פה אחד:
יו"ר הנהגת ההורים – רון סגל
סגן יו"ר – בנג'י לבנטל
גזבר הנהגת ההורים – שמוליק אברמוביץ'
מטבחון – צוות מצומצם מתוך הנהגת ההורים שנפגש עם אסנת לפני כל ישיבת הנהגת הורים .במפגש
עולים נושאים על הפרק לשיחה בישיבת הנהגת ההורים הקרובה .כמו כן צוות זה זמין לכל צורך שנדרש.
חברי המטבחון:דנה ארבייטמן ,משה רייפמן ,שני פרידמן ,בנג'י לבנטל ,ענבר סמובסקי ,רון סגל.
ועדת תל"ן – איריס נח ,אופירה בניאן ,הילה אלוני מנשה ,ענבל יעקובי ,רון סגל.
דנה ארבייטמן :העלתה נןשא של העצמה נשית ומנהיגות נשית .לתת לבנות מגיל צעיר כלים
מנהיגותיים .רצון לקדם את הנושא בבית הספר.
מיה פידל :בנושא בחירות למועצת תלמידים – בכיתה שיש בה שני סבבים של בחירות צריך לפקח יותר
מקרוב .לאפשר למי שנבחר בסיבוב הראשון להיות הנציג אחרי סבב אחד.
אופירה בניאן :הציגה בנושא שימוש נכון בוואטסאפ בשכבת ג' ,תהליך שהתחיל ברכישת טלפונים
"טיפשים" לילדים וימשיך במהלך שיובילו מחנכות השכבה .בית הספר ביקש ומבקש מהורי התלמידים
בשכבת ג' לא לאפשר לילדים לפתוח קבוצות ווטסאפ.
*בקשה לתוכנית לחינוך מיני גם בשכבות ג'  +ד' ,מעבר לשכבות א' ב' ו'.
אסנת:
הנהגת ההורים היא קבוצה של הורים שיכולה וצריכה להתוות דרך לשאר ההורים .מתחילת השנה ישנה
תחושה של רוח פחות נעימה כלפי הצוות ,פחות מכבדת .צוות בית הספר מאוד מעריך את ההתייחסות
של ההורים ביום המחנך ,אך יש צורך לתת את הדעת לגבי שאר ימות השנה .צוות בית הספר וההנהלה
תמיד מוכנים להקשיב ולהכיל את פניות ההורים ,אך יש צורך לשים לב לדרך הפניה ,לאופן שבו דברים
נאמרים מכיוון ההורים אל הצוות .יחס מכבד ,תקשורת מכבדת ,הם אלו שנותנים את הכוח לצוות
החינוכי .האופן שבו דברים נאמרים ע"י ההורים משפיעים מאוד על הצוות החינוכי.

רון:
 תשלומי הורים – מממנים בשוטף פעילויות שונות במהלך השנה כמו סל תרבות ,טיולים,פעילויות העשרה וכו' .השנה בגלל החגים והשהייה של אישורי תשלומי הורים ,הגביה התחילה
בשלב מאוחר יותר .טיול שכבת ו' כבר יצא לפועל ויש לשלם את תשלומי הטיול המתבקשים.
הנציגים מתבקשים לסייע בעידוד ההורים לשלם את תשלומי בית הספר .בשכבות ד' +ה' יש
תשלום נוסף של תל"ן זוזו ישירות באתר העירייה.
 ביום ראשון הקרוב  2212יצוין בשקד יום המחנך .ארוחת צהריים שתאורגן ע"י ההורים .מתנהאחת לכל מחנכת .יתלו באנרים על השערים – תודה לצוות מהתלמידים והמורים .בכניסה יקבלו
כל אנשי הצוות שי .ברכות ע"י התלמידים ואח"כ מפגש עם קובי אריאלי.
עירית רעננה מעודדת להודות לצוותי החינוך דרך האתר העירוני.
 חבילות בית איזי שפירא – כל שכבות וכיתות בית הספר רכשו חבילות מבית איזי שפירא .כלשכבות ביה"ס חוץ מכיתות א' מעבירות את המארזים כתרומה ומתנה לבי"ס ירדן בשכונת
התקווה .ביום שני  3212תיסע ההנהגה הצעירה למסור את החבילות וברכות ,לילדי בי"ס ירדן
ביחד עם המורה גלית .יתרת המארזים תיתרם לבית לוינשטיין.
 בית ספר של החגים לתלמידי שכבות א'-ג' אפשרות לחמישה ימים במהלך חופשת חנוכה,בתמורה של  151ש"ח .מי שבבית התלמיד התשלום כבר כלול.
 הרצאות להורים – תכנים הרלוונטיים להורים לתלמידים בבי"ס .עלות סמלית של  .₪ 21לבדוקאופציה של הורים מבית הספר שרוצים להעביר הרצאה.
 פעילויות בהן ההורים מוזמנים להשתתף בהן ,חשוב שתהיה היענות של ההורים. תלבושת אחידה – להקפיד על לבישת תלבושת אחידה כולל סווצ'רים עם סמל של בית הספרבכל שכבות בית הספר.
 -השכרת מבואת ביה"ס – ניתן להשכיר את המבואה לימי הולדת בעלות של  411ש"ח .
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