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מינהל החינוך

סיכום ישיבת הנהגת הורים שקד – מתאריך 128218102.
נוכחים :ענבל ארד גלבוע – א' ,1ענבל יעקובי – א' ,2שירה פלום – א' ,2איריס ניב – א',3
יפית לידור – א' ,4שמילה סילברט – ב' ,2אודי גולדשמידט – ב' ,3שני פרידמן – ב',3
נילי גירון – ג' ,2ו' ,2בנג'י לבנטל – ג' ,3ו' ,2עמית מאור – ג' ,4ב' ,1שרון ארבל – ג',4
רונית צ'יפרוט – ד' ,1ענת סורקיס – ד' ,2שמוליק אברמוביץ – ד' ,3ליאת גרסטנהבר – ד',4
רעות בן קמחי – ה' ,2אידית אזולאי – ה' ,4תמר חושן – ה' ,4סיגל רוזן – ו',1
ענבר סמובסקי – ו' ,3רון סגל – ד'.2
צוות :אסנת שניידר – מנהלת בית הספר ,אילת מנור – ס.מנהלת ,סימונה ספורטס – יועצת,
ימית בן ישי – יועצת ,הילה פוקס – רעזת פדגוגית ומורת שילוב ,מלי צייגר – רכזת חברתית.
יחודיות בית הספר – בית הספר מקיים תהליך של הגדרה מחודשת של היחודיות .מתקיים במעגלים של
הנהלה ,צוות מלא ,תלמידים ,הורים ובסיום מעגלים שישלבו את כל המעגלים לכדי חשיבה אחת.
בישיבה התקיימו מעגלי שיח בהם לקחו חלק נציגי הנהלת בית הספר שהצטרפו לישיבה יחד עם נציגי
ההורים חברי הנהגת ההורים .הועלו אמירות בקשר ליחודיות.
אסנת :בשנה האחרונה צוות בית הספר עובד על זיהוי ודיוק מחדש של היחודיות הבית ספרית .התהליך
נעשה עם צוות הניהול ואחר כך עם כלל צוות בית הספר .הערב נתחיל את התהליך של הגדרת היחודיות
עם הנהגת ההורים כאשר בשלב הבא נקיים קבוצת היגוי שתורכב מהורים ,צוות ותלמידים.
גם ילדי ההנהגות בשקד לוקחים חלק בתהליך הגדרת היחודיות הבית ספרית.
ענבל יעקובי – מבקשת שתורני הכיתות יתנו לילדים להיכנס בזמן ההפסקה לכיתות על מנת לקחת
משהו או לשתות ומיד לצאת .הבקשה וההבהרה מה תפקיד התורנים בכיתה תועבר למחנכות הכיתות.
רון:
יום המחנך – התקיים בשקד ב 2212-וכלל ארוחת צהריים נהדרת שהוכנה ע"י נציגי ההורים .לאחר
הארוחה צפה הצוות במופע הומוריסטי של קובי אריאלי.
המתנות למחנכות ולמשלבות אמורות לכבד את הצוות ,צריך לשים לב שכולן מקבלות באותו המעמד.
הוחלט בהצבעה פה אחד שיגבה סכום בתחילת שנה לצורך קנית מתנה אחידה לכל צוות בית הספר
בראש השנה וביום המחנך .מתנת סוף שנה למחנכות ע"י ועדי הכיתות בכל כיתה בנפרד.
חבילות בית איזי שפירא – נרכשו ונמסרו לתלמידי בית ספר ירדן ע"י מועצת התלמידים של שקד.
 06חבילות נוספות חולקו במחלקת הילדים בבית חולים לוינשטיין .בוצע תהליך בו הוסבר לילדים
שההורים רוכשים עבורם חבילה לחנוכה והכיתות החליטו לתרום את החבילות לילדי בית ספר ירדן.
תשלומי הורים – אחוזי הגביה בבית הספר כרגע על  .87%נציגי ההנהגה מתבקשים לשלוח הודעה להורי
הכיתה שיש להזדרז ולהסדיר את תשלומי ההורים.
יום הורים – התקיים ביומיים .ביום הראשון היו מגוון של דוכני מכירה של אוכל בריא וביום שני רק
דוכן פופקורן .נאספו כמעט  3666שקלים לרווחת תלמידי שקד.
ביום ההורים הפוקוס הוא על התלמיד ,בשיח אותו הוא מנהל עם המורה וההורים.
ענת סורקיס :יום ההורים ה"אחר" נותן מקום רב לתלמידים ,נעים מאוד השיח המשותף.

אסנת :להקמת חדר מועצות ופנאי ,אנו זקוקים להורה מעצב פנים שיכול לסייע בהקמתו של החדר הזה.
מכירת פריטי תלבושת – נערכה מכירה של תלבושת בית הספר ונאספו  1666שקלים שיהוו חלק
מהתשלום על מכונה חדשה של פופ קורן.
ט"ו בשבט שקד – אלמג'ד – ב 1821 -יתקיים סדר ט"ו בשבט משותף עם בי"ס אלמג'ד בטירה .השנה
יתקיים הסדר בשקד .מפגש חשוב ,תורם ומשמעותי .ההורים מוזמנים לקחת חלק .חשוב כמובן שכל
הורי ההנהגה יגיעו למפגש .מוזמנים הורי שכבות ה'+ו' שלוקחות חלק בפרוייקט.
תעודות – בעוד כחודש יחולקו התעודות של מחצית א' .צוות בית הספר עושה שינוי בפורמט התעודות
בשכבות ד'-ו'
סדרי ט"ו בשבט שיכבה ה' – בשכבת ה' יערכו סדרי ט"ו בשבט בשיתוף ההורים במהלך חודש ינואר.
שקד  -אלמג'ד – שכבת ו' תיסע במהלך חודש ינואר לביקור בבי"ס אלמג'ד בטירה.
הדרכות – שכבת ה' עברה הדרכה של פיקוד העורף ושכבת ו' עוברת סדנה של חינוך מיני.
מכירת עציצים לט"ו בשבט – מכירת עציצים בט"ו בשבט כתרומה לקרן רועי לא אחסר .בי"ס הזמין
כ 066-עציצים ,כל עציץ בעלות של  12שקלים .עלתה בקשה שהשנה יוזמנו גם צמחי תבלין  +רקפות.
אבות בית – בבית הספר יש כרגע את נועם אב בית במשרה מלאה והצטרף אליו מאיר שעובד בחצי
משרה ומטפל בעיקר בנושא הניקיון והשירותים .חשוב כי כלל ההורים ישוחחו עם הילדים שלהם על
שמירת ניקיון שירותי בית הספר.
סיגל רוזן :מבקשת יצירת המשכיות בין "שקד" ל"רימון" אולי חניכה של שכבת ח' מרימון את שכבת ו'
בשקד .זאת על מנת לרכך את המעבר בין היסודי לחטיבה ויצירת המשכיות לערכי שקד.
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