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 כללי   .1

 , בבניין ערבה בקרית חינוך דרור. 20:00בשעה  3.2.20 -ב נערכההישיבה  1.1

 נוכחים .2

 ולאה. , דוריתחגית, טליקרן, נציגי הקריה: אריאלה,   2.1

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

  עיקרי הדברים .3

משובים לגבי פעילות סל תרבות וטיולים קרן נתנה סקירה על נושא קשרי החוץ, משלחות,  3.1

 הכנה לצו ראשון שעברה שכבה יא'.כן והמראים שביעות רצון של התלמידים מהפעילויות 

 וצעת בנושאים:טלי מרום סקרה את הפעילות המב 3.2

  מפגשים אחרונים בו ימליצו המשתתפים  2קוד לבוש והתהליך בכללותו, נותרו

 על קוד לבוש ל"דרור". 

  התגבשה קבוצה, התלמידים מעבירים בחט"ב שאלון  –שימוש מידתי במסכים

 אינטרנטי, בשלב הבא יהיה מפגש עם ההורים.

 .נערך יום תרומת שיער שהיה מאד מוצלח 

  פעילות של הורה מאשיר בחט"ב בו הורה מגיע להרצות לכיתה על נושא הותנעה

 מעולם התוכן שלו.

 בשכבה יא' התלמידים מנסים לגבש פנל פוליטיקאים לקראת הבחירות. 3.3

 מוטת עתיד המופעלת ב"דרור". פדגוגיהבאחת הפגישות הבאות תינתן סקירה בנושא  3.4

 השנה:בוצע סקירה כללית ע"י הח"מ לגבי הפעילות מתחילת  3.5

 מתכוננים להאקתון השני. גויסו מעט מאד תרומות, הנהגת ההורים  – הימעפי

בשנה  מתבקשת לגייס הורים להביא ארוחת ערב למשתתפים. באחריות כנרת.

שעברה סוכם על פעילות יזומה למול ההורים במטרה שכל תלמיד יגיע לביה"ס 

לממוחשבות,  העם מחשב. מאחר ולא מסתמן כי בחינות הבגרות תהפוכנ

הפעילות מול ההורים הורידה הילוך והפכה להמלצה. בשוטף, בחט"ע מסתדרים 

 עם עגלות המחשבים. בחט"ע, המחשבים יתוגברו השנה.
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 בחט"ע, מועצת התלמידים תבצע פעילות הכנה בכיתות. נדרש סיוע  – פורים

 הורים. בהקמה ויום האירוע.

 ור עם הורים במושבים בנושא מתבצעים מפגשים של נציגי דר – קשרי קהילה

ועדת קשרי  הורים. 8 -חוסן אישי. המפגש הראשון היה בעין ורד בו השתתפו כ

קהילה אמונה על הפצת הודעות לקהילה. אין צורך בהפצת בשנית של הודעות 

המופצות ע"י הצוות החינוכי בוואטסאפ להורים. המקשרות/ים בדרור מפיצים כל 

פגשים של הועדה עם מועצות תלמידים על מנת שבוע סיכום שבועי. נערכו מ

לדברר פוסטים של התלמידים לקהילה, טרם מיושם. הוחלט לנסות להוציא מנשר 

אשר מסכם אירועים חשובים במהלך החודש, התכנים יכתבו ע"י הצוות החינוכי, 

 טרם ממריא. –התלמידים ונציגי הנהגה 

  משווק במרץ במטרה לגייס כ. ישנה הענות ראשונית. מסע חלופי בארץ –פולין- 

 משתתפים ולהוציא את זה לפועל השנה, במקביל למסע לפולין רגיל. 40

  נדרש לקיים פגישה לסיכום שנה שעברה ומאזן בוחן לשנה זו. –ועדת כספים 

  הפעילות באחריות הנהגת הורים. נערכה פגישה עם  –השאלת ספרים דיגיטלית

  ראת השנה הבאה.קלסוס בחט"ב. סוכם על דרכי פעולה לק

 ישיבות ההנהגה לשנה זו נקבעו לתאריכים הבאים: 3.6

בדרור, אנא שריינו ביומנים. מפגשים  20:00הדיונים יתקיימו בשעה  15.6, 4.5, 4.3

לתשומת לבכם, ישנה כמות גדולה של חברי הנהגה שנעדרו  נוספים יתווספו ע"פ צורך.

 בועדות כנדרש בתקנון הנהגת ההורים.כבר פעמיים מהמפגשים ואינם לוקחים חלק פעיל 
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