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 (16-2015)לנשה"ל תשע"ו  4 ס'מ  מוסדיוועד הורים  דיון מליאתסיכום מ
 וורד גרסת 2016 ינואר 18 –שהתקיים בתאריך ה 

 :נוכחים
  

 חן , טלגנות הדר  -בן בסט , מיקי גנות הדר –גרוסמן  גאולים, אפרת -מדר צור משה, דרור  – פרידמן חברי ועד ההורים: עטרה
 – יתנוע, צור משה –דהן  צור משה, עופר –, ארז גאולים -שטרוייק  , ניצהגאולים -לוי  עין ורד, רינת –רונן גנות הדר , בשמת  –

 משמרת  - רותם משמרת, ערן – שני מאירגאולים,  -  , עינת , ליסהצור משה –ברדוגו  , אורליפרדסיה -בקר  , ענתצור משה
 , אביגדור טפר ויוסי לבנון.בן ארי אריאלההנהלת בי"ס:  נציגי 

 
 :נושאי הדיון

 
 .הצגת מגמת אומנות ועיצוב .1
 .דיווח צוותי הפעולה .2
 סקירת הנהלת ביה"ס. .3

 
 :התנהלות הישיבה

 
 :הצגת מגמת אומנות ועיצוב .1

ה, המיזמים וההערכה לה זוכה המגמה בכלל ועבודות מרכזת מגמת אומנות ועיצוב הציגה את פעילות המגמ  ט הימלוך,אג

 התלמידים בפרט, ברמה הארצית. 

ההורים התרשמו מאד מהחתירה להרחבת, העמקת וגיוון תחומי הלימוד וההתנסות במסגרת המגמה והפרוייקטים אותם 

 מפיקים התלמידים.

ות בפני ההורים, בפתח כל דיון מליאה, הן רובן במימון ישיר של ההורים. לכן, נושא הצגת המגמות ככלל, המגמות המוצג

 להכרות שלנו עם עולמות התוכן השונים של בית הספר תוך הכרות וראיה ביקורתית אם צריך.בפני ההורים חשוב 

 
 :דיווחי צוותי הפעולה .2

 
 מיקי בן בסט –צוות הסעות ומוגנות  1.2

פגישה עם מחלקות החינוך של המועצות נקבעה לחודש הבא. יש צורך בשת"פ בין בית הספר למחלקות בהיבט 

 ההיסעים. 

 הועלה נושא המלצה לעודד הקמת סיירות הורים ביישובים  בהם עדין לא קיים.  

 ל ממקימיה.בצור משה פועלת סיירת כבר מספר שנים, מדובר בפעילות חשובה ומבורכת, ניתן ללמוד על המוד

פריסה מלאה יותר ובניית רשת של שיתופי פעולה  , שתי המועצות יישובישהילדים ניידים ופעילים בין כל לאור העובדה 

ותעביר מסר ברור יותר לקהילת ילדי  של התנהגות חריגהבין סיירות הורים השונות תאפשר מענה טוב יותר לתופעות 

 דרור.

 ביכולת צוות וועד ההורים לבצע. יחד עם זאת, אין זה בסמכות ו/או 

 

סיירות הורים  קמתכדי להביא אותם לעידוד המחלקות הנוער של שתי המועצות צוות הסעות ומוגנות יפעל מול 

יש לחשוב על השיווק להורי בית   במרבית הישובים וגיבוש רשת של שיתוף פעולה, סנכרון והחלפת ידע בין כולם.

 . ו ויצטרפו לפעילות שכזו בישוב שלהםכדי שיזמ הספר במושבים השונים
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 וועדת כספים  1.1

  ערן דיווח על הנושאים שנידונו בוועדת הכספים.  עיסוקה השוטף של וועדת הכספים הוא באישור תקציב סל

אפריל, לקראת שנה"ל הבאה, השתתפות בתהליך  –תרבות / כספי הורים, המתקיים כל שנה בחודשים מרץ 

 ודיון בסיכום מאזן סל תרבות של שנה"ל הקודמת.מכרז הטיולים 

החידוש השנה, ביחס לשנים קודמות, הוא שאת סיכום מאזן שימוש בכספי הורים / סל תרבות יציג בפני חברי 

 ועדת הכספים רואה החשבון העורך את הדוחות.

  עלה לדיון נושא השימוש בכספי הורים לתחומי תשתית, כגון מזגנים, רשת WIFI ,'הנוגד את הנחיות  דבר וכו

 .באשר לשימוש בכספי הורים משרד החינוך

 

. זאת במטרה להכין דיון בנושא מול ייפגש עם אביגדור כדי ללמוד את נושא תקציב ניהול עצמי דהןכי עפר  הוחלט

 .מועצת לב השרון

 

  שבפני חלק  טענהקיים מחסור במחשבים כמו גם  –עלה נושא הקצאת המחשבים לשימוש התלמידים בביה"ס

 עומדת אפשרות להשתמש רק במחשבים מאד ישנים ואיטיים.מהתלמידים 

 

 אביגדור ילמד את הנושא ויציג אותו בדיון הבא של המליאה. - הוחלט

 

 גלית יפה –צוות סל תרבות  1.2

 מחט' עליונה וטלי מרום מחט' הביניים. הועברה הבקשה  התקיימה פגישה עם הרכזות החינוכיות, עינת יאירי

 שמעוניינים להיות שותפים לקבלת החלטות באשר לתכני סל תרבות של שנה"ל הבאה. נקבעה פגישת המשך.

  לאור השינוי לפיו את המסע השנה לא התבצע עם חברת "בראשית" כפי שהיה עד עתה אל ביה"ס  –מסע ישראלי

יים שהתגלו, ביקשנו לקיים תחקיר נוסף למסע שהיה השנה ולהיות שותפים בתכנון הפיק את המסע ולאור הקש

 מתכונת המסעות הבאים. 

 עמיר פליישר מוביל את המהלך ויתאם פגישה מול הנהלת ביה"ס.

  טלי סלטון וטלי חן יובילו תהליך בירור מול הנהלת ביה"ס באשר למסע לפולין בכלל, גם לאור  –מסע לפולין

 לות מהורים.שאלות העו

  ביקשנו לקיים שיתוף פעולה בטיפוח המנגנונים הרלוונטיים הקיימים כמו  –טיפוח ערכים דמוקרטיים והומניסטיים

 מועצת תלמידים משמעותית, מעורבות תלמידים בקבלת החלטות הקשורות למערך החברתי.

  יון בנושא וחיפוש דרכים לשיפור. סוכם כי יוקם צוות משותף לועד הורים והנהלת ביה"ס לד –ניקיון והתנהגות

 .18/1 –הצוות צפוי להתכנס ב 

 

התקיימה פגישה משותפת עם הנהלת ביה"ס, הנהלת חט' הביניים, דורית מובילת הפרוייקט ורכזות  –צוות טכנולוגיה  1.2

ו כידע שכבת ח' והוחלט כי נקיים סיורים ופגישות במס' בתי ספר שהטמיעו למידה מקוונת בהצלחה וכי נציב לעצמנ

 שעד סוף פברואר נגבש מסקנות והמלצות להמשך. 

זאת כדי שיוותר הזמן לתקשר את הדברים מול ההורים ובאים תתקבל החלטה על הרחבת הפרוייקט, לאפשר זמן 

 הערכות לביה"ס והמורים.

 

ן להפעלה הקפיטריה אינה באחריות ביה"ס, אלא החברה הכלכלית של מ.א לב השרון בוחרת זכיי –ועדת קפיטריה  1.2

 שלה. נדרש פיקוח הורים אך אין הורים מתנדבים, או פנויים, לצוות חשוב זה. יש לחפש מתנדבים מקרב כלל ההורים.

 

". אנשים היכולים הרעיון להכשיר הורים מקהילת דרור בתור "מוקסטרים  - הקמת קהילה לומדת -עדכון הנהלת ביה"ס   .3

, בנושא המעניין אותם. יש ברחבי העולם היום כארבעים moocבקורס  להוביל קבוצת עניין מעורבת של בוגרים ובני נוער 

מליון לומדים. המודל מושתת על לימוד עצמאי של המשתתפים ובמפגש שבועי קבוצתי במהלך שבועות הלימוד, בו הלומדים 

 ורס ומסייעים זה לזה.משוחחים על נושאים שעולים בק

 הורים שמוכנים להתנסות ולהפוך למוקסטרים הראשונים של דרור נא לפנות אל.....

 yoslevanon@gmail.com 0547589192לשאלות ניתן לפנות ליוסי 

 

 20:00עה בש 22/2 –הדיון הבא של מליאת וועד הורים מרכזי יתקיים בתאריך ה 

 
 אורלי ברדוגו וערן:  מורש

 ערן     רותם 
 יו"ר וועד ההורים המוסדי "דרור"
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