בס"ד

סיכום ישיבת ועד הורים ראשונה – י"ט חשון תשע"ה ()11.11.11
נוכחים :דוד נענה-מנהל ,אביבית עמר ,לירון דנוך ,עידית דהן ,שיר אשכנזי ,אושרת עדן ,שיילי נתן,
רביבית צדוק ,מיכל צדוק ,ציבי סעייד ,מוריה אליהו.
 .1כל הכבוד על נוכחות מלאה! נא להשתדל להגיע בזמן .ומזל טוב לרויטל על הולדת הבן -יהודה.
 .2דבר תורה – פרשת חיי שרה :אנו לומדים מאליעזר לזכור ולהודות לה' גם באמצע מהלך
הדברים ,ובעז"ה נזכה להודות גם על סוף התהליך.
 .3יישלח לו"ז לשלושה מפגשים הבאים – נא לשריין .ימי רביעי – אחת לחודש.
 .4נא לשלוח למוריה שבוע מראש ,רשימת נושאים לישיבה .מוריה תעדכן את המנהל מספר ימים
לפני הישיבה על הנושאים שנדון בהם.
 .5כיבוד – יהיה נחמד להתחלק בנינו על הבאת כיבוד.
 .6תקשורת בין כל חברי ועד ההורים ומנהל דרך המייל ,בוואצפ המנהל לא שותף .יש להיזהר
מלשון הרע ולשמור על שיח מכבד.
 .7עלינו לחשוב איך לקדם את רמת הלימודים בבית הספר ,ליצור רוח של למידה אצל ילדינו וכן
לעבוד על התדמית של ביה"ס .יש לבדוק את המעברים לחטיבות ,להיכן ממשיכים ילדינו?
 .8דרך העבודה שלנו :חלוקה לפרוייקטים ,בכל פרוייקט יהיו עד  3אנשים .ניתן להיות מקסימום
בשני פרוייקטים .מוריה תיפגש עם הצוותים לראות איך הדברים מתקדמים.
 .9פגישה שבועית עם המנהל ומוריה – עידכונים והתקדמות עפ הפרוייקטים.
 .11הפרוייקטים שנבחרו לקידום השנה -לפי השיבוצים:
-

גיוס כוח אדם בהתנדבות/בשכר -מיכל צדוק ,אביבית ,אושרת.

-

הגעה לבי"ס -לירון דנוך.

-

חוגים והעשרה -ציבי ,שיילי ,מיכל צדוק.

-

מיתוג ושיפור חזות בית הספר -שיר ,שיילי.

-

גיוס כספים -שיר אשכנזי ,רביבית ,אביבית.

-

תרבות וטיולים -עידית.

-

נתינה לקהילה -רביבית ולירון.
על כל הוועדות להיפגש במהלך  3שבועות הקרובים להכנת תוכנית עבודה ראשונית
ובהתייחסות לכל ההיבטים לפי  6הכובעים של דה בנו.

 .11תל"ן -בעז"ה יהיו  2סוגים כאשר כל ילד ישתתף במשך מחצית השנה באחד החוגים( .כל כיתה
תתחלק לשתיים והעבודה תתבצע בקבוצות קטנות ).חוג אחד -אדריכלים צעירים .חוג שני-
משחקי חשיבה .כפוף לסיום בדיקת וסגירת הפרטים של המנהל מולם.

 .12ועד הורים – תשלום כיתתי .הוחלט על גביה של עד סך  ₪ 111לכיתות א-ה .בישיבה הבאה
נקיים דיון על מטרות סכום זה.
תודה רבה למנהל על הסיוע בכתיבת הפרוטוקול .ובהצלחה לכולם!

