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 כללי   .1

 , בבניין ערבה בקרית חינוך דרור. 20:00בשעה  17.10.18 -ב נערכההישיבה  1.1

 נוכחים .2

 קרן, מירי ולאה.יוסי, נציגי הקריה: אריאלה,   2.1

 הנהגת הורים ע"פ רשימת נוכחות ברשימת חברי הנהגת הוריםנציגי  2.2

  עיקרי הדברים .3

, המועמדים לשמש כחביר הנהגת הליך פורמלי לבחירת חברי הנהגת ההוריםנוהל  3.1

ההורים נבחרו ע"י הוועדים הכיתתיים כל אחד בכיתתו הוא. החברים שנבחרו בכיתות 

 ים.הצביעו בעד הכללת כלל המשתתפים בחברי הנהגת ההור

כאשר כל חבר נתבקש לציין מדוע בחר לקחת חלק חברי ההנהגה  שלהיכרות נערך סבב  3.2

 . בפעילות ההנהגה

נערך סיור בכיתת לימוד חדשנית וכן ניתנה סקירה על ידי יוסי  – סקירת הנהלת הקריה 3.3

חברי הנהגת הורים שיהיו מעוניינים לקחת חלק  .על פעילות "המעפיה", מרשים ביותר

 טרפו לועדת "מעפיה"בפעילות יצ

המונה את שרונה וינר, בשמת ואלון איזמירלי. הועדה תקבע מועד  ועדת בחירותנבחרה  3.4

ע"פ חוזר ( וגזברסגנים,  2בחירת בעלי תפקידים לשנת תשע"ט )יו"ר, לודרכי פעולה 

 יום ממועד ישיבה זו. 14מנכ"ל נדרש לעשות זאת תוך 

טיוטת תקנון הנהגת הורים המבוסס על טיוטה קודמת. מצורפת  –תקנון הנהגת הורים  3.5

 עיקר השינוי הוא בתוספת מחויבויותיו של חבר/ת הנהגה 

 

דיון בתקנון ואישורו בישיבת  "פ מה שנתבקש ע"י החברים הפעילים בשנה שעברה.ע

 .2הנהגה מס' 

. קרן סקרה את הפעילות והמפגשים שנעשו בשנה שעברה במספר קהילה –מפגשי קריה  3.6

ישובים. הפעילות תמשך גם השנה. במסגרת המפגשים יגיעו ליישובי נציגי הנהלת דרור 

 ומורי הקריה לשיח עם ההורים וחשיפת פעילות החדשנות הפדגוגית המבוצעת בקריה. 
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לפעילות יהיו שותפות ועדות אורחות חיים, ועדת קשרי קהילה ומי מהנהגת הורים שירצה 

 לקחת בזה חלק.

ניתנה סקירה לגבי תחומי הפעילות בועדות השונות ומחויבות חברי ההנהגה  –ועדות  3.7

 לקחת חלק פעיל בלפחות ועדה אחת. הועדות הקיימות כיום הינן:

  במסגרת הועדה מקיימים מפגשים ביו תלמידים  –אורחות חיים חט"ע/חט"ב

ם מורים והורים ודנים על נושאים המועלים ע"י התלמידים. להלן תאריכי המפגשי

, 25.3, 25.2, 21.1, 24.12, 26.11, 22.10 למפגשי ועדת אורחות חיים בחט"ב.

 בחט"ב. בהמשך יצא לו"ז גם לחט"ע. 07:45המפגשים יערכו בשעה  20.5

  לקיחת חלק פעיל ממצאי שביעות רצון מטיולים ופעילות סל  –תרבות/טיולים

 תרבות של שנה זו לקראת קביעת פעילות בשנה הבאה

  דרוג  ר הקריה לרווחת התלמידים.ש –תשתיות 

  קשרי קהילה 

 הסעות 

 קפיטריה 

  דיונים וקבלת החלטות לגבי משלחות ופולין  2השנה יתקיימו  –משלחות/פולין

 בדרור. 20:00בשעה  25.11 -לאן? דיון לגבי פולין נקבע ל

 

 השאלת ספרים 

 

  "פדגוגיה מוטת עתיד. –"מעפיה 

 
 לתאריכים הבאים:ישיבות ההנהגה לשנה זו נקבעו  3.8

בדרור, אנא שריינו  20:00. הדיונים יתקיימו בשעה 12.5, 29.4, 13.3, 7.1, 21.11

 ביומנים. מפגשים נוספים יתווספו ע"פ צורך.

 

 

 בהצלחה לכולנו,

 רשם: מיקי


