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והצבעהביקורתועדתהתייחסותמאזןהצגת20:00-20:30

ז"לו

עבודהותוכניתפעילותהצגת-גדעון 20:30-20:50

ההוריםנציגויותפעילות הצגת 20:50-21:10

הועדפעילותעלעדכונים21:10-22:00



מאזן



ח של העמותה  "רו–הצגת מאזן 

ביקורתועדתהתייחסות

ת אסיפה  הצבע

מאזן



טארןגדעון 
חינוכי של בית הספר-מלווה אירגוני



פעילות נציגויות ההורים 



הועדפעילות 



הצגת הפעילות
-הסדרת עבודת הועד

:מטרת הועד לשנה הקרובה. כחלק מהעבודה השוטפת הועד הגדיר לעצמו יעדים ומטרות
משרד  , מועצה, קהילה, צוות החינוכי–ואל מול הממשקים  השונים , ביסוס דרכי ניהול והתנהלות הועד פנימה

.החינוך

–היעדים לשנת הלימודים הקרובה 
 מרכזיהועד כוועד הורים ביסוס:

נציגות הורים בכלל החטיבות  הקמת 
 פעילות אשר מובלת עי ההורים ומערבת את כלל הקהילה. חברתית בבית הספר-פעילות חינוכית קידום :

אירוע בית ספרי בהובלת ההורים  הרמת 
)  נעים בתפן וגינון ובינוי, קידום בריאות-כמו (צוותים בהובלת הורים קידום 

 עבודהשיטות ביסוס



-הסדרת עבודת הצוות הכלכלי

לימור ואיתן היימן  , יגאלעם בית הספר תוך שיתוף פעולה למידת מרכיבי תקציב .א 

מימושו והסיבות לאי מימושו היכן שיש, משותפת על מילוי התקציב ניטור ושמירה . ב 

-העסקת עובדי העמותה . ד 
 במקרה הנתון של שנה בלבד ,אלא לזמן קצוב וידוע מראש , דאגנו למנוע עליה במספר מועסקי העמותה.
 3מצאנו את הסכום והחלטנו לחלקו ל , בררנו את ייתרת התשלום לעובדי העמותה עבור הפרשות של פיצויי פיטורים

.ח לשנה עד תום ההתחייבות "ש33,000שנים בהיקף של כ 
ד העסקת גננת לצהרון תוך שימת לה מיירבית לכיסויי ביטוח והעדר יחסי עובד מעביד "הסדרנו באמצעות עו
לימור וצפי מבית הספר כולל פגישות חודשיות עם יגאל ולימור בנוגע, הקפדה על עבודה משותפת ושקופה עם יגאל

לתקציב השותף ודרישות חדשות וישנות  

בית הספר תוך ניסיון ללמידה מה המרכיב של משרד  לנתח את מרכיבי תקציב העזרות באיתן היימן ובהורים מנוסים כדי . ה 
החינוך ומה המרכיב של תרומת ההורים  

הצגת הפעילות



דיון רחב שעסק בשעות התקן  איתן ומנהלות החטיבות , צפי, לימור, יגאלכחלק מתהליך הלימוד ערכנו בשיתוף עם . ו 
לשיעורי הבחירה המאופשרים לכל גיל ולחלק ההורים במכלול המאפשר את שיעורי   , הניתנות לכל כיתה בכל חטיבת גיל

.הבחירה ועוד 
בבואן  " עשה להן שכל וסדר "נציין כי מנהלות החטיבות ברכו על המהלך ואף טענו כי המהלך הזה 

.לקבוע יעדים ומטרות 

של כל מנהלת חטיבה  כדי ללמוד מה חסר ומה החזון של כל    " פדגוגיםחלומות "לניתוח העלויות ביקשנו גם לקבלבנוסף 
כל הדרוש הוא תכנון  , מחנו ללמוד כי יש חזון וכי ניתן לממשו ללא תוספת מכספי ההורים מעבר למה שמשולם /ש, חטיבה 

.וקביעת חזון

אולם הספורט. ז
הגבנו במכתב המודיע על אי שימוש  . ח  עבור השימוש באולם הספורט "ש90,000באופן פתאומי כי עלינו לשלם התבשרנו 

:כךמנהלת תחום החינוך והגזבר בו סוכם , המועצההתקיים דיון מול ראש . באולם עד שהנושא יוברר מול המועצה 
.וניקיון חלקי שלוש מים , בחשמלאלא עבור השימוש , השימושהתשלום הוא לא עבור . א 
ח  "ש30,000עד כ 2018אנו נשלם עבור שנת . ב 
.תקציב / לשנת הלימוד הבאה יעשה השימוש באולם תוך תכנון שימוש . ג 

הצגת הפעילות



הוריםהקמת נציגיות 
בקהילת  מעורבות הורית נציגיות אשר יעודדו , ממטרות הועד היא להקים נציגיות הורים בכל אחת מחטיבות בית הספראחת 

ישנה עבודה להקמה של . מ"יסודי וחנ, צ"חט-בשלוש חטיבות הוקמו נציגויות כאלו.תפן ויקדמו נושאים החשובים להורים
ולפי התוכנית צפויים  , מנהלת החטיבה העליונה, נערכו כמה פגישות בנושא עם נעמי. נציגות הורים גם בחטיבה העל יסודית

.  לחשיבה משותפת על מהות ומטרות הנציגות בחטיבה העליונה" שולחנות עגולים"להתקיים 

חידוש מוסד הפרלמנט  
בסופו של . בבית הספר" רב גילאיות"א כחלק מבחינת נושא ה"הרחבה המרכזית בבית הספר נימצא בעבודה של כיתות ינושא 

.  ספריתהליך יעלה לדיון והחלטה בפרלמנט בית 

בשבטטו 
תודה מיוחדת להורים שהתנדבו  . אשר בו הוקמה הגינה בכניסה לבית הספר, בשבט-ונציגויות ההורים ארגנו הפנינג טוהועד 

.  בתיקווה שהפנינג זה יהפוך למסורת בהשתתפות חברי קהילה רבים. להכנות ולבניית הספסלים בכניסה לבית הספר

הצגת הפעילות



.  עדכון על הפעלות–הקמת קפיטריה 

עדכון על הפעילות  -פעילות צוות בריאות

-ד"שכירת עו
עמותות ועוד   , ד אורן סלעי לייצג את העמותה בנושאי דיני עבודה "נבחר עו

הצגת הפעילות



פרויקטי בינוי

רחבה המרכזית של בית הספר  

M21

'  שלב ב

הצגת הפעילות









:)תודה 
ועד העמותה
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