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' תשרי ל                                                                                                                                   

                                                                       תש"פ
 2019אוקטובר  29 

 
 
 
                                                                                                                                  

 27/10/19מתאריך  תש"פ  1ישיבת הנהגת הורים בית ספרית מס' הנדון:
 

 
ן, עין וילא, שלומית מביטוןזהבה אלעד פריד, בת אל פריד, אורנה בלום, אילנית יבלון,      הורים:

 ה גדרון, דקלה וינינגר, יעל אסולין, לאה סרדס.כ, מישרון ורדי
  

 ועץ י -סגנית מנהלת, אמיר שני  –הדס פרוכטר מנהלת ביה"ס,  - פנינה אלמוג  צוות חינוכי:
, פרומית דורית דובדבניברכה מזרחי, לאה מצגר, דלית פרידמן , ,ביה"ס

  . אייזנשטט, יונית בטיטו
 
 

            
ביה"ס ן ומהווה גשר בי הנהגת הורים היא חשובה מאד במעורבות ושיתוף פעולה – פתיחה

 .וההורים

 .סבב היכרות 
 .הוצגו מטרות ויעדים 

 
 אקלים זה משהו שצריך לעבוד עליו ולשפר ולבדוק.–שיפור האקלים בית ספרי  .1

 
עוסקת הר חשיפה, העמקה וחקשנים  3תוכנית של  –אמירים  –הרחבת תחומי המצוינות  .2

  ולימודיים. םבהיבטים ערכיים, קוגניטיביי
  מעודדת מנהיגות  טכנולוגית בביה"ס.ו-מיועדת לתלמידי ה' –מנהיגות, שוהם טק ,' 

 
 קידום הישגים במקצועות הליבה , שפה, מתמטיקה ואנגלית. .3

  השנה אנו מתקדמים בקריאה ושיח דבור, המטרה העיקרית שאין מצב  –שפה
 75י"ס יסודי ולא יודע לקרוא. כמו כן בדקנו את התלמידים שהוציאו שתלמיד מסיים  ב

 ים שעלו במיפויים.יבהבנת הנקרא לאחר מכן היה מיקוד בקש הומט
  בביטחון.נאום ול להכלעמוד לפני  ידעשתלמיד  –שיח דיבור 

 
וראה קבלת התלמידים על כל הרצף הלימודים וההתנהגותי, גיוון דרכי הה -עד ההכלה  י .4

ממדריכת  ' ושאר הצוות מקבל הדרכה במליאותד-ה, הטרוגנית, כיתות המיקוד ג'בכית
 .הכלה

 
 הנושא השנתי, ערבות הדדית. – בית הספרית בפעילותשילוב ערכים  .5

 השנה בכל חודש ישנו ערך חברתי שעל פיו בונים את הפעילות החברתית במהלך השנה.
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  ות בנושא הערך החודשי. השנה אנו מנהיגים יוזמות כיתתי –יוזמות כיתתיות
 כל מורה  לקחה על עצמה יוזמה.

 
מנטור לתלמידים המורה נותן הקנייה של כהמורה תשמש  -תהליכי הוראהם תכנון ויישו .6

עומד  –מורה  –הרעיון הוא להוריד את המע"מ  דקות ואז יש דרכי הוראה שונות. 10
 בקבוצות כאשר המורה משמשת כמנטור. תנעשימלמד והעבודה 

 
 
 
 

 מטרות של מעורבות הורים בבית הספר.

 

 
 

 להוות גורם משפיע ומסייע בחינוכם של הילדים. .1

 את מטרות ביה"ס ולחוות שיתופים .לקדם  .2

 ליידע את כלל הורי ביה"ס מול ההנהלה, הרשות. .3

 להיות הגורם הרשמי והמרכזי בהעברת מידע בין הנהלת ביה"ס לבין הורי ביה"ס .4

 שונים.לאירועים לנושא היומיום של בה"ס שידרשו טיפול הנהגת הורים לספק תשובות  .5
 

 הדרך הצלחתו

 
 

לביה"ס חשוב שהנהגת ההורים תהיה מעורבת בתהליכיים  –מעורבות ולא התערבות  .1
 להתערב בעניינים מקצועיים. מבלי  הבית סיפריים 

 ים.ההנהגה יכולה להאיר את עיני ביה"ס לגבי התנהלות של איש צוות מסוי .2

 לביה"ס ישנה אוטונומיה לגבי התכנים הפדגוגיים, בהנחיית משרד החינוך. .3
 

 הישגי ההנהגה בשנת תשע"ט

 

 

 בגיוס תלמידים לכיתות א' עמ"נ לפתוח כיתה שניה.סיוע  .1

  .ביה"סהורי שיווק ביה"ס כלפי חוץ, כלל פתיחת שף פייסבוק וקידום הקהילתיות של  .2

 משותף של הורים  וילדים בימי שישי.תורני ולימוד בקשה לתגבור היישום  .3

דה על בוקידום שיח מכבד וחיובי על ביה"ס ושינוי עמדות הורים בהתייחסות לביה"ס, ע .4
 ת שותפות לדרך.חושת

 תיווך וליווי וחשיבה משותפת במצבי קונפליקט מורכבים. .5

 בביה"ס.המתקיימים אירועים חשובים דברור  .6

 .Juniorהקמת קבוצות רובוטיקה  .7
 
 

 אלעד מוכן להמשיך ונבחר פה אחר. – ת ליו"ר הנהגת הוריםבחירו
 
 
 



 בס"ד
 

   

 
 03-9791457פקס.  03-9732708טל.    60850מיקוד   2139ת.ד.  , שוהם 96רחוב מכבים 

  -http://avney.go.cet.ac.il/go mail:avhoshen@walla.com E/כתובת אתר ביה"ס: 

3 

 חלוקת חברי הנהגת הורים לועדות.
 

 קהילתית חברתית תועד .1
 
 .תכנון וארגון יום קהילה 

  העצמת תגים. –יום המורה 
 .קמפוס אקדמי 

  בית סיפריים.במ"ה ערבי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ועדת שיווק ומיתוג ביה"ס. .2
 
 אלים.גיוס תלמידים ממקומות פוטנצי 
  הורים. פייסבוקאחריות על 
 ת נושא התל"ן לשעת תשפ"א.נבחי 
 .פרסום ושיווק ביה"ס 
 

 ., ולעשות זאת לפני הרישוםחשוב להקדים את המפגשים של ההורים וילדי הגנים -
 
 

 ועדת מוגנות ברשת .3
 סקר הורים בנושא מוגנות ברשת. 
  נושא מוגנות וגבולות.במ"ה בערב 
 םי בנושאים הרלוונטייקשר עם אנטוני השוטר הקהילת. 
 

 לכיתות נמוכות.  םבנושא קידום טלפונים טיפשיעלתה הצעה 
 
 

 בוועדות יהיו
 

 דלית , דורית, מיכה גדרון, דקלה וינינגר, זהבה ביטון  ויעל אסולין. –וועדת קהילה    .1

 אלעד, בת אל פריד, לאה סרדס, אילנית יבלון ושרון ורדי. –וועדת שיווק      .2

 אמיר, מירי יוגב, אורית בלום, שלומית מעין ויליאן ואלעד פריד.  – מוגנות ברשת  .3

 

 נושאים שההורים העלו
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מהכיתה וישנם ילדים הוצאת תלמידים עלה נושא  –לימוד הורים וילדים ביום שישי 
 בכיתה . יםשנשאר

 חשיבה נוספת בעניין הקלפים.ציע לעשות גדרון המיכה       

 .ינון אולי שהלימוד יתקיים בר"חנין המענוסף עלה, דבר       
 

להמשיך בתכנית כפי שהיא )מאחר שרק השבוע התחילה( אך כן  המנהלת ביה"ס הציע
 חשיבה מיוחדת והצעת פתרונות מעשיים לשינוי.   תעשה  

 
 
 
 
 

 שנה טוב ומוצלחת לכולם,
 מנהלת בית הספר -פנינה אלמוג

 


