
  

 11.2.18 –פרוטוקול פגישת נציגות הורים חטיבת היסודי 

 נוכחים: 

יסמין אגמון, אוהד אגמון, ורד מוסקוביץ, מירב שמואלי, דורית יחזקאל, נועה וייס , הגר אלגלי, חגית 
 אילוז, רחלי און 

 עסק בעדכונים שוטפים .  החלק הראשון

 רחלי און . בהשתתפותבנושא הטיול המשותף לכלל קהילת היסודי עברנו לשיחה  בחלק השני

 נציגי וועד העמותה עדכנו בנושאים שונים.  בחלק השלישי

 בחלק הראשון עלו הנושאים הבאים:

בכל יום בשבוע יש מנהל מצוות הניהול שבודק שאכן התורנויות  – ובבית הספר  תורנויות בהסעות
.נושא המעקות באזור ההסעהלכמו כן בודקים אפשרות  מתבצעות.  

 
מלבד התהליך הבית ספרי של בחירת רכז / רכזים לתחום הפדגוגיה בבית הספר צוות  -פדגוגיה

היסודי יתחיל  במחצית זו בבירור ולמידה בנושא במטרה לבנות תכנית עבודה לשנה הבאה . לאורך 
ההוראה ואיך הם היו רוצים הדרך נשתף את ההורים . עלה רצון מההורים להביע את דעתם על דרכי 

בנושאים לראות את התחום הזה בבית הספר. בקרוב יועבר שאלון בית ספרי לכלל הורי בית הספר 
 שונים . 

בית הספר הולך לקראת מהלך של ביצוע שאלוני אקלים לצוות , לתלמידים,  –שאלוני אקלים 
 ולהורים. עלתה בקשה ששאלון התלמידים יכלול גם את תלמידי כיתה א. 

עלתה בקשה שהשירים ייבחרו על ידי התלמידים. שיתפנו  –שיר של יום  בפרויקטבחירת השירים 
ים  עם רעות אדם וגלי גושן לבחירת השירים. ביום כי קמה וועדה של נציגי הכיתות והיא נפגשה פעמי

 תתקיים פגישה נוספת לסיום התהליך.  13.2ג 

הצטרפה אלינו רחלי און רכזת הטיולים הבית ספרית במטרה לחשוב  בחלק השני של המפגש
 המרכזיות שהועלו :הנקודות . להלן  18.5.18יחד על הטיול הקהילתי שיתקיים ב 

   צוות בית הספר ולכן האחריות על הילדים היא של בית הספר . בשל הטיול הינו טיול עם
 כך יש עוגנים שעלינו לשמור עליהם על פי חוזר מנכ"ל. 

 נוספים (אחים) שאינם נמנים על תלמידי בית הספר, יישא באחריות  םהורה שיגיע עם ילדי
 18מגיל  עליהם. המלווים לילדים אלה יהיו בדרגת קרבה ראשונה בלבד (הורה ו/או אח

הוריהם ו/או אחיהם שאינם תלמידי בית הספר ושומעלה). לא תותר השתתפות ילדים 
 מקרבה ראשונה לא יהיו עימם. 

  .בית הספר יהיה אחראי על תלמידיו גם אם לא יגיעו עם מלווה מבוגר 
  (תאום טיולים).רחלי תעשה את תיאום הטיול מול משרד החינוך 
  צות אורך רב גילאיות ובהם נחשוב יחד עם הילדים על יתקיימו מעגלי שיח בקבו 9.3ב

 ההפעלות בטיול . 
  צוות בית הספר יקצה זמן במהלך ימי הלימודים להכנת הפעילויות עלי ידי ההורים

 והתלמידים . 
  ההורים יבחנו את המיקום ויקבלו אישור סופי  געתון ואבירים. –אפשרויות למיקום  2הוצעו

 לעשות זאת בהקדם על מנת להוציא האישורים הרלוונטיים. ישחלי. על האתר המוצע מר
  תיאום על כך, ייעשה ע"י  –ההגעה לטיול תהיה ברכבים הפרטיים של ההורים  –הסעה

 הנציגות ההורית.
  נציגי ההורים בנציגות יהיו בקשר עם שאר הורי הכיתה על מנת לקדם נושאים שונים

 . ובכללם: תכנית הטיול, הפעילויות, הכנות, כיבוד וכו' בנוגע לטיול
  האם בשעות הבוקר או הצהריים ? הוחלט כי דורית  –עלתה שאלה לגבי שעת הטיול

יש תוציא הודעה לכלל הורי יסודי לבירור הנושא וגלי תברר זאת מול הצוות החינוכי. 
 לקחת בחשבון את מזג האוויר בצהריים. 

 



ן אגמון העלתה את נושא המחזור והרצון לקדם זאת בבית הספר. יסמי –נושא המחזור 
כדאי לקדם מהלך כזה יחד עם עבודה חינוכית בכיתות ? האם והשאלה עלו קולות שונים 

 זה נושא רחב שהשנה לא נספיק לעסוק בו. עלתה הצעה לחבר את הנושא לצוות בריאות 
 -גרת תקציב ההשקעותבתכנית ה"חלומות" לבית הספר במס -נושא קירוי ההסעות

 .תקציב חד פעמי שלא ישוב לבית הספר. הפריט הזה לא יוכל להיות מוכלל בתכנית הזו
עלה מכמה וכמה הורים יש לתת עליו את הדעת ולהציע אפשרויות מימון זה רצון כיוון ש

 ?אחרות. מועצה? משרד החינוך? האגף לבטיחות בדרכים

 עדכונים של וועד העמותה :

  התקיים אירוע קהילתי לטו בשבט. האירוע היה מוצלח.  18. 9.2ביום שישי 
  וועד העמותה הציב לעצמו כמטרה לפתח את נושא  –נציגויות הורים בכל החטיבות

 נציגויות ההורים בכל החטיבות השונות . השבוע יש פגישה בנושא בחטיבה העליונה. 
 על השימוש באולם. תהייה ₪  90,000מועצת כפר ורדים מבקשת כ  -אולם הספורט

 פגישה בשבוע הבא של וועד העמותה עם סיוון יחיאלי. 
  וועד העמותה יחד עם גדעון עובד על בניית תוכנית שנתית  –הגדרת מטרות ויעדים

 והצבת מטרות ויעדים . באסיפת העמותה הבאה תוצג התוכנית. 
 נוגע לחלומות . כלכלי עם רכזות החטיבה ב -התקיימה פגישה של הצוות חברתי 
  הוחלט בפורום המשותף פרלמנט של שכבת י"א והבאה  –קירוי הרחבה המרכזית

 לפרלמנט. 

 18.3.18 יום א  תאריך פגישה הבאה:

 מאחלים בהצלחה לכולנו,

 צוות נציגות ההורים                                                                הצוות החינוכי 

 חטיבת היסודי                                                                        חטיבת היסודי 

 


