פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בי"ס שריד 9.10.2018
משתתפים:
ורד שגב ,מנהלת ביה"ס
ענת ויתקון ,יועצת ביה"ס
קרן מזן ,סגנית מנהלת ביה"ס
גילי ויינר ,יו"ר הנהגת ההורים
נציגי הכיתות :
א – 1שירלי אשכנזי
א – 2אסנת
ב – 1מלי פלגי
ב – 2קייסי חזי ,דנה ג'רסי
ב – 3אורית
ג – 1אריאלה בלאו ,צפריר הדר ,עפרה אנצ'ל
ג – 2רות שפילמן (לא נכחה)
ד – 1גילה בז'ה
ד – 2אורית
ד – 3ליאורה
ה – 1אסתי כהן ועדה
ה – 2צפריר הדר
ו – 1דנה ,עדי
ו – 2עדי
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

היכרות
בחירת יו"ר להנהגה
עדכון בנושאים שונים מפי המנהלת ויו"ר ההנהגה
הרצאת הגב' אורית לוי ,מדריכת הורים בשיטת אדלר מביה"ס העירוני
להורים ברחובות.

דיון:
 .1נערך סבב היכרות בין כל הנוכחים.
 .2דברי פתיחה של המנהלת הגב' ורד שגב.
 .3בחירת יו"ר – מר גילי ויינר נבחר פה אחד להמשיך בתפקידו כיו"ר הנהגת
ההורים בביה"ס.
גילי – עומדת בפנינו שנה מאוד מאתגרת בכל מה שנוגע לביה"ס ,אשמח לכל
מי שיכול לתת יד ,להיכנס לעומקם של דברים ,להשתתף בפגישות מול
הגורמים השונים בעיר (עיריה ,החברה העירונית וכד').

 .4סע לשלום – דנה ג'רסי תעביר עד ליום ו' הקרוב  12.10.2018את לוח התורנות
לשנה הקרובה .הוסכם כי כפי שהיה בעבר הורי כיתות ו' שילדיהם נושאים
בתורנות משמרות הבטיחות לא ישתתפו בתורנות סע לשלום.
גילי – עקב שינויים נוספים בהסדרי התנועה שנערכו בקיץ האחרון הצומת
שליד ביה"ס נהייתה אף בעייתית יותר מבעבר .הנוכחות של ההורים בבוקר
מאוד חשובה בראש ובראשונה מבחינה בטיחותית אבל גם מבחינת
ההתנדבות ,תרומה לביה"ס ,גאווה לתלמידים.
הועלו טענות שונות בנוגע לצומת ,השטח ליד מתקן החניה לאופניים שמשמש
לחניה באופן מסוכן ,העדר שדה ראיה במעבר החציה ,הצורך להרחיב את
מפרץ העלאת והורדת תלמידים או להזיז את הגדרות לכוון ביה"ס כדי שניתן
יהיה לפתוח דלת בצד של המדרכה.
ורד – ועדת קשרי קהילה תתכנס בקרוב ותדון ,בין היתר ,בטיפול בעניין בעיית
הצומת.
 .5בינוי  -בניית פיר המעלית הושלם .פתיחת דלתות המעלית לתוך ביה"ס תבוצע
ככל הנראה מהלך חופשת פסח ואולי בקיץ מאחר ומדובר בהשבתה נוספת של
ביה"ס.
גילי – ביה"ס עבר מתיחת פנים משמעותית הקיץ .נבנה פיר למעלית והחל
השיפוץ בחדר אמנות .בנוסף ביה"ס ניגש לקול קורא בעניין שיפוץ הספריה
ולקול קורא בעניין שיפוץ החצרות.
ורד – תקציב משרד החינוך לשיפוץ חדר אמנות הוא  80אש"ח בלבד .עלות
השיפוץ בפועל היא  200אש"ח .ביה"ס שריד הוא היחיד ברחובות שניגש לקול
קורא בעניין שיפוץ החצרות .כל תוכניות השיפוצים הן בהתאם לתהליכים
שנעשו עם תלמידי ביה"ס ועם הצוות בשנה שעברה .השבוע הייתה ישיבה של
הועדה המלווה את ביה"ס בעיריה והתקבלו תגובות חיוביות וחיזוקים לדרך
שביה"ס הולך בה.
 .6ייחודיות ביה"ס – ורד – נעשתה עבודה רבה בעניין הייחודיות .נכתב רציונאל
ותקציר מנהלים ונוצרו תוכניות להבאת הייחודיות לידי ביטוי עפ"י מיפוי
הצרכים בביה"ס :פינת החי ,משחק ,ספריה ,אורח חיים בריא ,הנגשה
ודמויות מופת .המטרה היא לאפשר לילדים הזדמנות להאמין בעצמם
וביכולות שלהם ,להשפיע ולשנות את המציאות סביבם.
 .7מפעל השחייה לכיתות ה' – בסוף החודש כיתות ה' מתחילות את מפעל
השחיה .רצוי הורה מלווה לכל יציאה של הכיתה לבריכה.
 .8חווה חקלאית – השנה כיתות ג' לא יצאו לחווה החקלאית עקב מחסור
בשעות.
 .9יום ההליכה הבינ"ל – ורד  -ביום  26.10.2018יתקיים יום ההליכה הבינ"ל.
ביה"ס קיבל מהעיריה חצי שעה של פעילות ספורטיבית בשטח ביה"ס וכיתות
ד'-ו' תצאנה להליכה לכוון בית העלמין וחזרה לביה"ס בין השעות  8:00ל-
 .10:00הורים מוזמנים להצטרף.
הצעות המשתתפים – לגייס הורים לפעילות ספורטיבית בביה"ס לשכבות א'-
ג'.
ורד – ועדת קשרי קהילה תפיץ להורים בקרוב שאלון היכרות כך שנוכל לדעת
מי יכול לתרום ובאיזה תחום.

 .10הדרכת הורים – ענת – בעקבות צורך שעלה מהורי ביה"ס ,ולאחר פגישות
שנערכו בין הנהלת ביה"ס למר אודי קדם ,מנהל ביה"ס להורים ברחובות,
צוותה לביה"ס מדריכת הורים עפ"י שיטת אדלר  -הגב' אורית לוי.
 .11הרצאה של הגב' אורית לוי ,בסיומה – ביה"ס להורים מציע להורי ביה"ס
השתתפות בסדנאות הדרכת הורים בעלות של  ₪ 100בלבד ל 5-מפגשים .כל
סדנה פתוחה ל 15-משתתפים בלבד .ככל שיהיה ביקוש גבוה יותר ניתן יהיה
לחלק את הסדנאות לפי קבוצות הגיל .כמו כן ,ניתן לערוך הדרכת הורים
פרטנית עם אורית בעלות של  ₪ 150בלבד .במהלך השנה תיערכנה הרצאות
להורי ביה"ס בנושא הורות.

