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בסט, דני וינטר, אבי -ששון, מיקי בן-ערן רותם, טלי חן, גלית עופרי, יריב בורט, דפנה בן נוכחים:
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 ועופר פביאן )יו"ר(.אמיר פליישר, רוית לשץ 

 וקרןאריאלה, לאה, יוסי  מצוות ביה"ס נכחו:

 הישיבה נפתחה על ידי היו"ר .1

 עדכון קצר לגבי פעילות שוטפת – וקרןאריאלה,  -עדכוני מנהלות ביה"ס  .2

 11/1/2017ואישור פרוטוקול ישיבה מיום  עדכוני יו"ר .3

 11/1/2017ההנהגה מאשר את פרוטוקול ישיבתה מיום  החלטה:

 1נמנעים:  0נגד:  17בעד: 

הוסבר לפורום כי כל עוד היו"ר רושם את הפרוטוקול במקביל עלתה בקשה לפרוטוקול מפורט יותר. 

 לניהול הישיבה, אין ביכלתו לתת יתר פירוט. יצא קול קורא למתנדב רישום פרוטוקולים.

 ימים וטיול חד יומי. 2-ימים ל 3-עדכון הפורום בדבר שינוי טיול שכבת י' מ .4

 הבאה בכדי לעשות תיאום ציפויותהפורום הציע לבחון היטב את נושא העלויות לקראת השנה 

 היערכות לקראת פורים .5

 3-מיקי הציג את הנושא ועדכן מדיוני ועדת אקלים. הפורום דן בתפקיד ומספר ההורים הדרושים )כ

מכל כיתה בחטיבה העליונה(. הפורום חזר על המסר על אחידות עם הנהלת בית הספר בדבר 

 תוך שמירה על כללי המוגנותעשייה משותפת )הורים ומורים( לקיום המסיבה 

 באחריות ביה"ס להעביר בהקדם –הפורום ביקש לקבל מידע על היערכות לפורים בחט"ב  .6

חשיפה מספקת לנושאים הקשורים בחט"ב וביקשו כי בישיבות  חברי הפורום העלו כי לא ניתנה

 הבאות תהיה התייחסות מתאימה.

אירועים וסוכם כי עם השלמת יומן האירועים עלתה בפורום השאלה לגבי תיאום ויידוע של תאריכי  .7

( הוא ובא לידיעת הפורום וגורמי החינוך במועצה ויופץ לכלל ההורים 2017לשנה"ל הקרובה )במאי 

 (.באחריות ועדת תקשורת)

 פרוייקטים חדשים: 2הוצגו לפורום  .8

בקבוצות  דורי במסגרתו תלמידי כיתה י'-פרוייקט תיעוד בין –פרוייקט "בנדרור" )שם זמני(  .1

יתעדו את סיפור חייו של אדם מיישובם )או מיישוב סמוך( תוך שימת דגש על  3-2של 

 מפגש בלתי אמצעי במהלך איסוף המידע.

 .באחריות הנהגת ההורים למצוא רפרנט בכל יישוב

 (.TEDמפגש של סדרת הרצאות בנושאים שונים )בפורמט  – TEDrorפרוייקט  .2

כל כיתה תבחר את נציגה )הורה או תלמיד( שירצה ללא  –בחט"ע יתחיל הפיילוט בכיתה י' 

 הגבלת נושא.

 עופר לתיאום מול מירי –בחט"ב ייעשה פיילוט דומה 

 ט להציב לעצמו ייעדים לשנה זו:הפורום החלי .9

 חיזוק הקשר והדיאלוג מול בית הספר .1

)ומוגדרת( פועלת ישירות מול צוות )מוגדר( בבית בכוונתנו להגיע למצב בו כל וועדה פעילה 

 הספר כך ששיתוף הפעולה והעשייה הם רוחביים ולא מתנקזים למפגשי ההנהגה בלבד.

 הפעלת פרוייקט השאלת ספרים .2

 תשע"ח. –בכוונתנו להפעיל תכנית השאלת ספרים כבר בשנת הלימודים הקרובה 

 שיפור שמעותי בשירותי ההסעדה בבית הספר .3

וסר שביעות רצון עמוק מאופן התפקוד של הקפטריה תחת הזכיין החדש, שמנו לנו לאור ח

 חלופות הסעדה לרווחת התלמידים )והצוות(.למטרה לפעול לשיפור ההצע והזמינות של 



 גיבוש הנהגת ההורים .4

שמנו לנו למטרה לפעול לגיבוש ההנהגה וזאת בדרך של מפגשים חברתיים לא פורמליים 

 ודה והעשייה המשותפות.בכדי לשפר את העב

 הרחבת מעגל הפעילים .5

 שמנו לנו למטרה להרחיב את מספר הפעילים בהנהגת ההורים וועדותיה.

כי יוקם משתמש בשם  הוחלטלאור בקשה ודיון בנושא נגישות אמצעי תקשורת לכלל ההורים,  .10

דרכו יצאו הודעות בשם ההנהגה להורים. המשלוח ייעשה  Com4Com-הנהגת ההורים במערכת ה

 כפי שנעשה עד היום. –על ידי צוות בית הספר 

הצעת חלופה לשיעורים פרטיים ואמצעי הקנייה נוסף המבוסס על מערך  – Yschoolהוצג נושא  .11

 שיעורים זמין בוידאו והמותאם לנושאי הבגרות בחט"ע )קיים גם מערך דומה לחט"ב(.

 ולגבש המלצות בהקדם. ועדת טכנולוגיותלקחה על עצמה לבחון את הנושא ביחד עם  רוית לשץ

 הישיבה הסתיימה .12

 

 בנושאים הבאים: לאחר סיום הישיבה נשארו מרבית חברי הנהגת ההורים לדיון חופשי

 ריבוי וועדות .1

ועדות הגישו יעדים ותכניות עבודה כמו גם  2!( ולאור העובדה כי רק 10לאור מספר הוועדות )

רשימת חברים ויו"ר נבחר, הוצע כי לקראת הישיבה הבאה יינתן לוועדות זמן נוסף לגבש את 

ובפרט באותן  –יעדיהם ולהביאם בפני הפורום. בישיבה הבאה ייערך דיון בצורך בקיום כל ועדה 

 ינן פעילות וקיימות "על הנייר" בלבד.אלה שא

 פורום הידברות .2

במספר(.  3לאור דיונים קודמים בנושא, הוצג שוב פורום ההידברות לרבות תיאור המפגשים שהיו )

. בנוסף, לקראת כל מפגש ברוך הבא –צטרף וינטר מהוצע לחברי ההנהגה להצטרף לפורום. דני 

בדבר המפגש הצפוי ותינתן אפשרות להורים נוספים של פורום ההידברות, יועבר מידע להנהגה 

 הוק.-להצטרף למפגש אד

 רשם: עופר פביאן


