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7/11/2016 

 

 לשנה"ל תשע"ז 1מס'  –דיון הנהגת הורים מרכזית קריית חינוך דרור 

 פרוטוקול - 7/11/2016 –בתאריך ה  שהתקיים

 :משתתפים

רודריגז, עדי מרגולין, עדנה קיקוב, עופר פביאן, חי חסון, אלון בלחסן, עפר דהן, נגה אמיר פליישר, שרונה וינר, נואית בלטרן, 

טל רדיק, ניקול אהרונוביץ, דנה עוקב, מיקי לנגלבן, מיקי בן בסט, דפנה בן ששון, כנרת שמחי, אפרת גרוסמן, אלונה סגל, טלי 

ירש, גלית עופרי, יריב בורט וערן חן, פדי מסיקה, שמוליק מלמד, אולגה בן אהרון, רויטל מטלון, בני וינטר, אלה מרכוס, דבורה ה

 רותם.

 

 :סדר היום

 .: אישור חברות בהנהגת ההורים של הורים שאינם נציגי ועדי ההורים הכיתתיים1נושא 

 .: הצגת תהליך בחירת היו"ר הבא, שיתקיים בדיון הבא2נושא 

 : הצגת פעילות צוותי הפעולה.3נושא 
 

 ערן, יו"ר הועד היוצא, פתח בברכה להורים המצטרפים להנהגת ההורים ולחברים הממשיכים משנים קודמות.  .1

קיימנו סבב הכרות בו כל אחד מהמשתתפים הציג את עצמו ואת תחום הפעילות אותו היה מעוניין לקדם בפעילות 

 הנהגת ההורים.

 

 שאינם נציגי ועדי ההורים הכיתתיים.אישור חברות בהנהגת ההורים של הורים  –:    1נושא  .2

ערן הציג את סוגיית בחירת חברי הנהגת ההורים. לפי תקנון ועד הורים מרכזי "דרור" חברים בועד המרכזי הם נציגי ועדי 

השכבות. היות וטרם הוקמו ועדי שכבות, וספק אם יוקמו, הציע ערן שאלו שנבחרו לייצג את ועדי הכיתות יאשרו את 

 ההורים שאינם נציגי ועדי כיתות אך מעוניינים להיות חברים בהנהגת ההורים המרכזית.  הצטרפות ששת

 

 הצטרפותמאשרים פה אחד את  ,שהם גם נציגי ועדי ההורים הכיתתיים ,חברי הנהגת ההורים המרכזית – החלטה

 ההורים שאינם חברי ועדי כיתות, כחברים בהנהגת ההורים המרכזית.

 

  – ירת יו"ר הנהגת ההוריםתהליך בח   : 2נושא  .3

 ערן הציג את תפקידי יו"ר הנהגת ההורים.

 21/11/2016 –תהליך בחירת היו"ר יתקיים בדיון הבא, בתאריך ה 

אמיר הציג את תהליך הצגת המועמדות והבחירה של יו"ר הנהגת ההורים, שבעיקרו, יכול להציג את מועמדותו מי 

 בהנהגת ההורים המרכזית. שהיה חבר, לפחות שנה,

(, להציג 21/11חברים המעוניינים להציג את מועמדותם מתבקשים לפנות לערן ולכלל החברים, עוד לפני הדיון הבא )

 עצמם ופעילותם באופן שיאפשר לחברי הנהגת ההורים לגבש את עמדתם.
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 הצגת פעילות הנהגת ההורים בכלל וצוותי הפעולה בפרט. – 3נושא  .4

 צוותי הפעולה שפעלו עד עתה ועיסוקיהם:ר את פעילות ערן סק

 מאשרת את גביית כספי הורים )סל תרבות( ומפקחת על הביצוע. – ועדת כספים 4.1

, הפעילות התרבותית והחברתית ובכלל זה מנהיגות צעירה -מלווה את התחומים שאינם פדגוגיה  –סל תרבות  4.2

 .מסע לפולין, מסע ישראלי, הצגות, מסיבות וכו'

 מלווה את תחום הסעות התלמידים ותחום התנהגויות חריגות של תלמידים. –סעות ומוגנות ה 4.3

 מעקב אחר פעילות הקפיטריה, המחירים, האיכות והשירות. –קפיטריה  4.4

 עידן הדיגיטלי.הפדגוגיה למעודדת את עדכון והתאמת  –טכנולוגיה  4.5

 ל ההורים.בניית התקשורת הדו כיוונית של הנהגת ההורים עם כל –תקשורת  4.6

 ליווי של גיבוש תוכנית המשלחות היוצאות והנכנסות והוצאתה לפועל. –ליווי משלחות  4.7

 התנעה מחדש של פעילות השאלת ספרים. –השאלת ספרים  4.8

 בחינה וטיפול בתחום תשתיות ביה"ס. –תשתיות )פעילות חדשה(  4.9

 

במסגרת צוותי הפעולה הנושאיים מבוצעת הפעילות העיקרית של הנהגת ההורים. פעילות זו היא המביאה לידי 

 .שרוצים ההורים להשיג על פעילות ותהליכים ביה"סביטוי את רצונות, רעיונות ויכולות ההורים ואת ההשפעה 

  צות לפעילויות השונות.בצוותי הפעולה הנושאיים מתקיימת הלמידה, הדיון, הבחינה וגיבוש ההמל

 כאשרדיוני מליאת הנהגת ההורים, המתקיימים בפורום רחב, נועדו לאשר את המלצות צוותי הפעולה הנושאיים 

 בשל ריבוי המשתתפים בהם והזמן המוגבל, אינם מאפשרים דיון מעמיק בכל נושא ונושא.

 

 החברים מתבקשים לשבץ את עצמם לפעילות צוותי הפעולה. 

 לק מצוותי הפעולה תחל בימים הקרובים. רשימת החברים מצורפת לכאן בקובץ נפרד.פעילות ח

 

 .19/6/2017, 15/5/2017, 6/3/2017, 9/1/2017, 21/11/2016  -הנהגת ההורים  הדיונים הבאים שלמועדי  .5

 הורים העלו בקשה שחלק מהדיונים יתקיימו בימים שאינם ימי שני.

 ס.ערן יעביר את הבקשה להנהלת ביה"

 

 בחדר מורים שבבניין הראשי. 20:00, בשעה 21/11/2016 –הדיון הבא יתקיים ביום שני, בתאריך ה  .6

 בדיון ישתתפו גם נציגי הנהלת קריית החינוך.

 

 .ערן - םשר

 

 בהצלחה לכולנו

 

 ערן רותם

  הנהגת ההורים המוסדית "קריית חינוך דרור".יו"ר 

 


