
 

 מועצה אזורית "לב השרון"
 קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"

 הנהגת הורים מוסדית

 2018 נובמברל 25

 

 2מס' ישיבה סיכום  –הנהגת הורים מוסדית 

 

 כללי   .1

 , בבניין ערבה בקרית חינוך דרור. 20:00בשעה  21.11.18 -ב נערכההישיבה  1.1

 נוכחים .2

 ולאה.יוסי, נציגי הקריה: אריאלה,   2.1

 מצורפתנציגי הנהגת הורים ע"פ רשימת נוכחות  2.2

  עיקרי הדברים .3

התקשו להקפיד על שיח בוואטסאפ למול גורמים רלבנטיים בלבד. החברים  –פתיחת יו"ר  3.1

אישיים. החברים מתבקשים  אינטרסיםכן, חודד נושא ההתנדבות שלא למטרות -כמו

 בשיח המתנהל עם הנהלת הקריה ובכלל. הרלבנטיותלפעול בועדות 

  סקירת הנהלת הקריה 3.2

גש ביקרה בקריה ועדת ביום המפהקריה הוגשה כמועמדת לפרס חינוך ארצי.  3.2.1

כשלב לקראת הערכת הקריה לפרס חינוך ארצי. הועדה  פרס חינוך מחוזית

ות יותוכנומנושאים פדגוגיים התרשמה מאד מהתוכניות הפדגוגיות מוטות עתיד 

  בקריה.מורים, תלמידים והורים( המופעלות )מארג שתפני 

כדרישה בחלק מהשיעורים במסגרת פמ"ע.  "לפטופ לכל תלמיד"הוצג הצורך ב 3.2.2

לספק את הציוד הנדרש לכלל התלמידים. הועלתה  ת להקריה מצידה אינה מסוג

תלמידים בציוד הנדרש. סוכם יציידו את ה/בקשה לפנות להורים על מנת שירכשו

  נעשה בבתי ספר אחרים.כי הנושא יטופל הועדת "מעפיה" תוך לימוד כיצד הדבר 

 :השונות ע"פ המפורט להלןהפעילות בועדות ניתנה סקירה לגבי  –ועדות  3.3

. התקיימה פגישת הועדה תרוכז ע"י שמוליק מלמד – אורחות חיים חט"ע/חט"ב 3.3.1

התנעה בה נדון אופן הפעילות. בנוסף, נדונה פניה של הורי חט"ב לשינוי בתקנון 

 עדה.והתלבושת האחידה וצורת אכיפתו. המשך פעילות בו

ה נדונו הצורך הועדה תרוכז ע"י כנרת. נערכה פגישת התנעה וב – תרבות/טיולים 3.3.2

בקיום מערך המשובים של טיולים ופעילות תרבות, תאום ציפיות עם מובילי 

הטיולים ופעילות תרבות. הועדה תבצע חשיבה עם הנהלת חט"ע לגבי טיול יא' 

 בסגנון "מסע ישראלי"ערכי לשנים הבאות תוך חשיבה מחודשת לגבי טיול 
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יוצבו השנה. ה שעברה שנכנרת דיווחה כי ספסלים שתכננו לחצר ב – תשתיות 3.3.3

 הועדה טרם התכנסה, באחריות רמי ברעלי לכנסה לישיבת התנעה.

תרוכז ע"י ערן רותם. התקיימה ישיבת התנעה, מטרות הועדה  – קשרי קהילה 3.3.4

הנהגת הדו כיווני בין קהילת ההורים  עברת המידעשפר ולשכלל את ההועדה ל

 פר את גיוס המתנדביםלש ובין היתרחזק קשר במטרה  ובית הספרההורים 

כגון "יום המורה",  ספריםכלל בית הנחוצים מקרב כלל הורי הקהילה לאירועים 

הבית ספרים הועדה זיהתה כי נדרש להשקיע בשיפור הדיווחים פורים וכו'. 

 דרך המורים להורי הכיתות. השכבות יבאמצעות מקשרהמועברים 

אוטובוסים מקומות בתרוכז ע"י הח"מ. זוהו תקלות של מחסור בהועדה  – הסעות 3.3.5

כגיבוי ע"פ צורך. דווחו מיניבוסים  2תגבור של  צבוהחזרה לישובים,  14:00בשעה 

משמעת של נהגים כגון נסיעה במסלולים לא מאושרים ואוטובוסים  יאירועמספר 

במסופים, יטופל ע"י יוסי דיין. יצאה פניה למועצה לגבי 16:00סגורים בשעה 

, מתוכנן דיון קרשל אוטובוסים לקריה בשעות הבו תייםטשי איחורי ההגעה

נעודכן לגבי תוצאותיו ונפעל  בנושא בשבוע הבא "דרור"בהשתתפות, מועצה ו

בהתאם. קירוי מתחם הסעות, לא נראה באופק למרות שהחורף קרב. הנושא 

 ותף ע"י ועדת הסעות וועדת תשתיות.משיטופל ב

גישת התנעה גלית בן ארי, התקיימה פול ע"י רמי בעלי פיטוהנושא  – קפיטריה 3.3.6

, מגוון ההיגיינונו הנושאים הדורשים טיפול כגון: מזון לחולי צליאק, מחירים, ובה נד

 . מזון, וכו'

הועדה תרוכז ע"י מיכל הלוי. בנושא משלחות ממתינים לכתיבת  – משלחות/פולין 3.3.7

. יצא  2.9 -ל 26.8 -לין, המסע יוצא השנה כרגיל בין התקנון ע"י קרן ואגט. לגבי פו

מתלמידי  45% -מכרז לחברות לארגון והפעלת המסע. קיימת תהייה למה רק כ

השכבה יוצאים למסע. במקביל, יתקיים שיח כלל בית ספרי )תלמידים, הורים 

 הצגת אלטרנטיבות.פולים לאן? כולל ומורים( לגבי המסע ל

ירוכז גם השנה ע"י שרונה. עיקר הפעילות מתמקדת הנושא  – השאלת ספרים 3.3.8

יש תלמידים משתתפים בהשאלה הדיגיטלית.  187 -השנה כבהשאלה דיגיטלית. 

 להקדים חשיפה לנושא בסוף שנה זו.

 הועדה תרוכז ע"י אלון איזמירלי. בוצעה פגישת התנעה.  – "מעפיה" 3.3.9

. 50%כרגע עומדת על גביית כספי הורים תרוכז ע"י יריב. הועדה  – כספים 3.3.10

. הגביה מבוצעת לאחר קבל אישור פיקוח. 90% -כשמגיע מועד הטיול הגביה על ל
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סע' מזגנים בתשלומי הורים מיועד לתגבור תקציב המועצה לתחזוקת מזגנים 

 מזגנים חדשים.  5 -ובעיקר לרכישת כ

 ועדה כחלקולקיחת חלק פעיל ב מחויבותן לגבי הרציונל של דיוהתקיים  –דיון בתקנון  3.4

מבוצעת בוועדות ולא  זאת, מאחר וכל פעילות ההנהגה מחובתו של חבר הנהגת הורים.

בישיבת הנהגה. התקנון עבר לעיון מחודש לכלל חברי ההנהגה. רן ומאיר שני יעירו 

    התקנון יועלה להצבעה בישיבה הבאה.אישור הניסוח. הערותיהם לגבי 

 

 

 תודה למשתתפים,

 רשם: מיקי
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שם ההורה יישוב טלפון שם  דואר אלקטרוני נוכחות 17/10 נוכחות 27/11

אפרת גרוסמן  גנות הדר  050-5380669  grosmany@012.net.il ז'2/י' + +

גל חן  ארז  צור משה   052-3120543 erez@gal-chen.net  ז'5/י'6 + +

רמי ברעלי  שער אפרים 054-8066449 barellirami@gmail.com  ז'6 + +

אלון צפורי  משמרת 0544558530  Alon.tzipory@gmail.com ז'7 + +

טל רדליך  פרדסיה 054-7775078 tal.redlich@gmail.com  ז'8/ח'3 +

רויטל תדהר  צור משה   050-9108720 rafitid@walla.co.il  ז'9/ט'10  + +

יובל אשוש  ניצני עוז 052-6660220  yuval@s-security.co.il ז'10  +

הגר צור בן דוד עין שריד 0508827762 ז'3/יא'5 bendavidhagar@gmail.com

קרן שרף שער אפרים 0523605016 ז'7/י'2 sharfkeren@gmail.com

נוגה מילמן פרדסיה 0545453333 ז'1 mellmanoga@gmail.com

שלומי לוי  צור משה   052-2499390 shlomile11@gmail.com  ז'11 

גלית בן ארי חרות 050-5759971 galitba22@gmail.com  ח'2 +

בוטניק גלעד כפר הס 050-6500200 Gilad111@gmail.com ח'5

מיקי בנבסט גנות הדר 0546678068 ח'8 benbasat@techntrade.com + +

שרית יחיאלי שער אפרים 0547708949 sarity@gmail.com ח'7

אלון בלחסן צור משה 054-4404088 alonbal71@gmail.com ח'10/ט'3 +

שירי אור ghi arhs 052-8165072 shirialfasi@gmail.com ח'11

שירי דוידי עין שריד 053-8831969 shiridavidi1@gmail.com +

הילה ניר תנובות 0523527033 ח' 10 hillaynir@gmail.com +

אלון איזמירלי גנות הדר 0549992020 ח'1 alon.izmirli@gmail.com + +

סיון זיו נורדיה 0522727967 ח'8 sivanziv@gmail.com

עפרה אלטרס צור משה   0523577581 ח'12/יא'12 ofraaltaras@gmail.com

הילה וילמובסקי עין שריד 0528590056 ח' 13 hila@shaldor.co.il + +

מאיר שני משמרת 050-6245121 meirpo214@gmail.com  ט'4/יב'6 +

עדנה קיאקוב צור משה   053-7744565 kaikovedna@gmail.com ט'7

ערן רותם משמרת 050-4405001 eranr52@gmail.com ט'1 + +

וינר שרונה חרות 050-5442060 zivziv22@gmail.com ט'11 + +

כנרת עמרם שער אפרים 052-2458114 kineret2@barak-online.net ט'12 +

דנה עוקב פרדסיה 054-6630151 okevdyal@gmail.com ט'2 + +

דניאלה  שטיינברג פרדסיה 050-6567999 danziv12@walla.co.il ט'5

דפנה בן שושן נורדיה 050-8447814 ט'10 dafnabenuri@gmail.com + +

אולגה בן אהרון פרדסיה 0522517177 ט'6/יא'6 ba.ollga@gmail.com + +

מירב משעל משמרת 052-7715352 meirav@dyn.co.il

גילי רובינשטיין משמרת 054-5688245 י'11/יב'11 gilirg@gmail.com

עדי מרגולין צור משה   054-3974342 MARGOLIN007@gmail.com +

נתן סלומון שער אפרים 052-8904080 nathan.sal@gmail.com

פרינץ בשמת עין ורד 050-6394813 3 bosmatronen@gmail.com +

מיכל הנדל 054-7755414 7  michal.sufa@timetoknow.com +

שמואל מלמד שער אפרים 054-5423278 8 shmulik.melamed@gmail.com + +

אורנה הדר 052-6216072 1  ornasror67@gmail.com

גילה שליט 052-8586474 1 Gi.shalit@gmail.com

מיכל הלוי צור משה   0549992502 2 michal.halevy@elbitsystems.com

רונן פרינץ עין ורד 0529272300 3 ronenbosmat@gmail.com + +

ריקי וורטמן צור משה   0548116008 14 rikivortman@gmail.com + +

דקלה טננבאום 052-6535553 13 dikla.ganor@gmail.com

רינת לוי 0505679086 1 rinat4love@gmail.com

בורט יריב 054-3971214 5 yariv.ya@gmail.com + +

אשר לוי 052-5975130 13 nevo01@013.net
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