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 ישיבת וועד הורים מוסדי  2015/16   מס' 2   -  פרוטוקול גרסת וורד
 

 :הורים נוכחים חברי ועד 
  

 , גלית יפה, רווית לשץ, אמיר פליישרדרור מדר, מירב אולייניק, , מיטלברג דמיאןערן רותם, 
 

 , אביגדור טפר, אריאלההנהלת בי"ס:  
 

 :נושאי הדיון
 

 .בחירת יו"ר  ועד הורים מוסדי .1

 תאום ציפיות ואיוש וועדות וצוותים. .2
 

 :התנהלות הישיבה
 

 :הורים מוסדי בחירת יו"ר ו. .1

 
 כיו"ר וועד ההורים המוסדי לשנת הלימודים הנוכחית. בערן רותםחירה פה אחד  :   בההחלט

 
 

 :תאום ציפיות ואיוש וועדות וצוותים .2

 
 התייחסויות חברים וחברות 

 

 קרב תלמידי דרור שמשמעותה נטל כספי על כתפי ההרים . לא תופעה הולכת ומתרחבת ב - שעורים פרטיים
 יש לבחון דרכים לצמצום התופעה.  מוצדק .

 חברים הטוענים כי יש להרחיב ולהעמיק את המיזם בקרב שכבות תלמידים נוספות. במקביל  - טבלטים
 התייחסות הורים אחרים הטוענת להשארת המיזם בהיקפו הנוכחי  בשלב זה.

 ר מוקדים והכשרת קריאת חברת וועד לרכישת מכשירי החייאה לבי"ס,  פריסתם במספ - מכשירי החייאה
להפעלתם.  לטענתה, מכשירים אלו נדרשים עפ"י חוק והינם בבחינת ציוד מציל  -כוח אדם מצוות המורים 

 חיים.

 לשיפור האקלים יש לאתר תחומים בהם וועד ההורים המוסדי יכול לסייע   - אקלים חינוכי בביה"ס
 החינוכי.

 ס  ביה"ל וועד ההורים המוסדי רי תרומת פעילות מרבית תוצ  -  ערכו המוסף של  וועד ההורים המוסדי
וגמאות לכך רבות: עיצוב תכניו .  דרב שנתייםבאים לכדי ביטוי בתום תהליכים המאופיינים בקבועי זמן 

החדרת טכנולוגיות ינות, חידוש מסגרת מועצת התלמידים, לפולין, הטמעת ערך המצוומסגרותיו של המסע 
לאורך זמן של חברים בקידום נדרשת נחישות והתמדה ובנה כי מכאן הת לימוד מתקדמות ועוד. 

   ם להבשלה והטמעה. על מנת להביארעיונותיהם 

 בקשת חבר ) מיקי( לבחון פעם נוספת  את הנושא בשל חשיבותו הן מן ההיבט הכספי והן  - השאלת ספרים
 מהיבט הקיימות.

 תהיית  חבר ) מיקי ( מדוע לא מופעלת ב'דרור'  מגמת ספורט. - מגמת ספורט 

 בקשת חברת ועד ) מירב אולייניק( לעסוק בקידום הנושא בדרור.  - תרבות לחינוך גופני 
 :  עיסוק בנושא במסגרת ועדת פדגוגיה .החלטה

 התייחסות  ערן  כי יש להרחיב ככל הניתן את מעגל ההורים המעורבים   - מעורבות הורים בפעילויות הוועד
בפעילויות הוועד.  לתפיסתו, ניתן לשלב הורים לפעילויות שונות / פרטניות גם אם אינם רוצים להיכלל 

 כחברי וועד פורמאליים. 
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 :סיכום
 

הצגת הנהלת ביה"ס להורים את סבב התייחסויות חברי וחברות הוועד נקטע מפאת הצורך במעבר למפגש  
 טיוטת חזון קרית חינוך 'דרור'.  

 
 :החלטות

 
שלא להמתין עד למפגש הבא, בשל תדירותם הנמוכה של  מפגשי הוועד המוסדי, מתבקשים חברים וחברות  (1

 השונים ולהתחיל לפעול במסגרתם , לאלתר.לאייש עפ"י רצונם את הוועדות והצוותים 

 הפעילים והפעילות בוועדות ובצוותים השונים ויש לעדכנו בהתאם.  יו"ר הוועד ירכז את שמות (2
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 :   פליישר אמיר רשם
  

 
 
 
 
 

 ערן     רותם 
 

 יו"ר וועד ההורים המוסדי "דרור"
 
 


