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י' באייר תשע''ה

פגישת ועד הורים
נוכחים
דוד נענה ,לירון דנוך ,עידית דהן ,צבי סעייד ,מוריה אליהו ,אושרת עדן ,רויטל נמן ,שיר אשכנזי ,רביבית צדוק .

נושא
דבר תורה :דוד המנהל דיבר על מת מצווה ומתוך כך למדנו על אהבת ישראל .עדכון :חדר מתמטיקה החדש שנפתח – .המנהל עדכן על החדר החדש והאווירה הייחודית שנוצרה בו ץ
על מנת לחזק את המקצוע.
תקשורת מיילים :עידית חיזקה את הנושא המיילים של המנהל בית ספר שזה מחזק את התקשורת בין
בית הספר להורים .
פרויקט השאלת ספרי לימוד – יוצא פרוספקט להורים על ידי בית הספר .ועד ההורים מגבה את ביתהספר בפרויקט זה במטרה להקל על ההורים את קניית ספרי הלימוד .מוריה עדכנה בתשובות המנהלת של
משרד החינוך ,שלא תהיה נפילה תקציבית לבית הספר כתוצאה מהפעלת הפרוייקט.
קייטנת קיץ לילדי א'-ב' .בית הספר שילה נכנס לתקציב  450שקל לכיתות א' ב' .
יחד עם זאת ועד ההורים הביע את הצורך להמשיך להפעיל כמו בכל שנה קייטנה לילדי הגנים ולכיתות בית
הספר עד כיתה ד .מתוך הבנה לצרכי הילדים וההורים בקיץ ,ומתוך רצון לתת מענה ולגרום לקשר רציף עם
בית הספר גם בחופשות .וכן לגרום לילדים נוספים להירשם לקייטנה ואחר כך לבית הספר.
הנושא ממשיך להיבדק על מנת להפעילו בהקדם על ידי המנהל.
תוכנית צהריים –מוריה עדכנה בפרטי הפגישה שהיה לשיילי ציבי ואילנה אצלה בבית על התוכנית לשנה
הבאה .המשך טיפול על ידי דוד ומוריה יחד עם ציבי ושיילי.
מרכז העצמה עם פנים לחטיבה –בעוד  3שבועות מסתיים ובעזרת ה' יש רצון להמשך לשנה הבאה  .וכן
יבחנו דרכים לתגבור המתנדבים בפרוייקט כגון -שעות פרטניות ,חיבוק עמותת פוש
הועלה על ידי רביבית הצורך בחיזוק הנלמד בתורה וגמרא וכד ...לקראת המבחנים לחטיבה .והנושא יועלה
בבדיקת הפעלת המרכז העצמה לקראת שנה הבאה. .

ממ"ד שילה ,בית חינוך כמשפחה ,רח' פנקס  38קרית אונו55650 ,
טל' ,03-5345329 :פקסwww.shilokono.co.il 03-5356068 :

בס"ד

ממ"ד "שילה"
בית חינוך כמשפחה

תל''ן –דף משוב לתלמידים +הצעות לשנת הלימודים תשע''ו -.כפי שסוכם בפגישה של קבוצת תל"ן וחוגים
אצל מוריה ,שיילי תכין סקיצה ראשונית לדף שיחולק לתלמידים בהקדם .וכן המנהל יבחן באמצעות הפסקה
פעילה כבר בחודשים שנותרו עד סוף השנה את הפעילויות המוצעות.
חזות של בית הספר –מתוך רצון לשפר את חזות בית הספר לקראת השנה הבאה יוקצה על ידי המנהל
תקציב ייחודי לכך .וכן דוד הציע לחברי הוועד לחשוב על רעיונות בתחום .הועלתה הצעה להתקין מתקני
משחקים (–כגון של חברת מתקני פסגות כו )....לרווחת הילדים.
מתנות משמחות –סקירה של לירון ואביבית על הפרוייקט שהיה לפני פורים .וכן במחשבה לעתיד -לקיימו
פעמיים בשנה ,בסביבות החגים בתשרי ,ובסביבות אדר. .
אירוע סיום שנה – לצוות המורים .סוכם שהוועד יכין ברכה יפה בהערכה לצוות המורים .ויבדר על ידי דוד
התקציב למתנה סמלית.
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