פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים של קריית חינוך דרור מיום 6/3/2017
נוכחים :שרונה ויינר ,עטרה פרידמן ,נואית בלטרן ,אלון בלחסן ,אבי זילברשטיין ,מיקי בן בסט ,טלי
חן ,דפנה בן ששון ,יריב בורט ועופר פביאן (יו"ר).
מצוות ביה"ס נכחו :אריאלה ,לאה ,יוסי מירי וקרן
● הישיבה נפתחה על ידי היו"ר
● עדכוני מנהלות ביה"ס  -אריאלה ,מירי וקרן
היערכות לפורים בעיצומה – הילדים בונים בחצר.
בחט"ב
נערכים למיצ"ב אולם ללא הכנות מיוחדות ותגבורים אלא מבחן משקף ידע "אמיתי".
במסגרת יום מתוקשב נתבקשו הילדים לתת משוב על האקלים הבית ספרי .הילדים דווחו על:
 קשר טוב עם מחנכים ומורים כיתות מגובשות ועזרה בין חבריםבחט"ע
היום היה יום מקוון בעוד הצוות עסוק בישיבות פדגוגיות לקראת סוף השנה והיערכות לשנה
הבאה.
עולה קושי גדול של ילדי כיתה י"א בשל ריבוי מבחני בגרות ועומס לימודי .קרן דיווחה על
נשירה של  )!!(10%מתלמידי  5יח' מתמטיקה ל 4-בשל העומס.
בימים הקרובים יוצאות ומגיעות משלחות תלמידים ובקרוב תהיה יציאה של י"א למסע ישראלי
ושכבת י' לטיול שנתי.
● עדכוני יו"ר ר ואישור פרוטוקול ישיבה מיום 15/2/2017
החלטה :ההנהגה מאשר את פרוטוקול ישיבתה מיום 11/1/2017
בעד :פה אחד נגד 0 :נמנעים0 :
● הצגת נושא ההסעות לשנה"ל תשע"ח – מיקי בן-בסט
ההסעות יישארו במתכונתן למעט הקדמה של 10דק' בימי שעת אפס בשל עומסי תנועה באזור
(במקביל לאיחור של 10דק' בתחילת הלימודים ביסודיים).
שאלה :האם זה ניסיון "לדחוף" עוד סבב בכדי להוזיל עלויות?
מיקי יברר ויחזיר תשובה.
● אפליקציית הדרור – עופר פביאן
מדובר באפליקציית  pre-payשתאפשר לתלמידים לשלם כחלופה למזומן ולהנות מהנחה
בעסקים מקומיים .עלתה התנגדות בקרב חברי ההנהגה לעסוק בכך במסגרת הנהגת ההורים.
● מערכת  – Yschoolשרונה ויינר
מדובר במערכת לתגבור הקניות לתלמידים על ידי מערך של הקניות מוקלטות בוידאו.
שרונה ורוית בחנו את הנושא ושוחחו עם ממליצים והמליצו בחום על אימוץ שיטת ההקנייה .עם
זאת ,הספק מבקש התחייבות לרכישה בשנה"ל הקרובה לכלל החט"ע כאשר ההנהגה לא
רואה כיצד ניתן לחייב הורים אלא במסגרת תשלומי הרשות ,אם בכלל.
הו חלט לנהל מו"מ עם הספק על התנאים לשנה הבאה ולחילופין פיילוט מצומצם (רק י"א
למשל) לשנה זו .המידע יועבר לחברי ההנהגה לצורך קבלת החלטה בהמשך.
● דיון בנחיצות קיום הועדות השונות
בהנהגת ההורים רשומות מעל  10ועדות הפועלות בנושאים שונים .חלקן פעילות יותר וחלקן
פחות והדיון התמקד באילו ועדות כן או לא נחוצות בהמשך.
הערות
רפרנט
בראשות
הועדה
ועדה פעילה
מיקי בן-בסט אריאלה ומירי
הסעות ומוגנות
ועדה פעילה
קרינה ,אילנית,
אלונה סגל
ועדת השאלת ספרים
שלומית ושולי
ועדה חדשה שהחלה לפעול.
בשמת פרינץ אריאלה
ועדת התאמות

ועדת ליווי משלחות*
ועדת כספים*
ועדת קפטריה*
ועדת סל תרבות

רוית לשץ
יריב בורט
עופר דהן
ערן רותם

אגת
לאה
קרן
יוסי

אלון ציפורי
ועדת טכנולוגיות
??
ועדת תשתיות
אמיר פליישר
ועדת תקנון
אלון בלחסן
ועדת תקשורת
* הוועדה התבקשה לשלוח רשימת חברים ,מטרות ויעדים

ועדה פעילה
ועדה פעילה ומחוייבת
ועדה פעילה
לא ברורה נחיצות קיומה של
הוועדה.
לא ברורה נחיצות קיומה של הוועדה
לא ברורה נחיצות קיומה של הוועדה
לא ברורה נחיצות קיומה של הוועדה
לא ברורה נחיצות קיומה של הוועדה

ועדת קפטריה עדכנה כי הודיעו לזכיין הקיים על סיום ההתקשרות והיא פועלת במרץ בבחינת
חלופות .עלתה שאלה לגבי יכולת הנהגת ההורים ו/או בית הספר לחתום עם זכיין חלופי במקום
החברה הכלכלית (כפי שזה נעשה היום) – לבחינה ועדכון הפורום.
● הישיבה הסתיימה
רשם :עופר פביאן

