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 17.10.21ישיבת הנהגה הורית מיום 

מנחה  -", יחיאל )"נשק וסע א. לוטם, סיגלית , שושי, מורן, שני, סוזי, מירי -צוות  – נוכחים
 (משרד החינוך

 ו'  –נציגי הנהגה הורית מכיתות א' 

 והגיע/ה. תודה לכל מי שנכח/ה

לחברים הוותיקים והמצטרפים שנותנים ותורמים מזמנם  –ברכות לוועדים החדשים  – לוטם
 ומרצם.

ולסייע  כל מי שרוצה לתרוםפורמאלית בהתאם לנהלים. הורים  ותועד מוסדי כולל נציג -
 נתינה תתקבל באהבה וברכה. בנוסף, כל 

 רואה בכולכם גוף מערכתי שותף. -
 : מצגת מלווה

בעלי התפקידים בבית הספר, תוך כדי הצגת בעלי התפקידים פירוט של מגוון תכניות הצגת  –
 העשרה בביה"ס.

צוות מוביל, צוות פדגוגי תחומי ליבה, צוות צל"ח, צוות פרט, צוות חברותא, צוות  –הצגת צוותים 
 אמירים.

הסבר כפי שידוע עד כה, בימים הקרובים יועבר טופס כיתה ירוקה בו  – מתווה "כיתה ירוקה"
הורה יוכל להחליט באם הוא מצטרף למתווה זה. ישנן דילמות מורכבות שעלינו להבין ולהתמודד 

חולה מאומת  לילדו יישאר בבידוד במקרה שעמן, הורה שיבחר לא להשתלב במסגרת המתווה 
תלמידים מחלימים פטורים מבדיקה, תלמידים שיבדקו ויימצאו שליליים יוכלו לשוב בכיתה. 

בדיקת  שבעת הימיםובכל    pcrבדיקות  2למידה מקרוב בהתאם לתנאי  -לביה"ס. המסר המרכזי
 .)ערכות תתקבלנה מביה"ס( ביתית והצהרה אנטיגן

 .וסיגליתושמה מיקי, לומדת את התפקיד בשותפות עם לוטם  נאמנת קורונה -חדש בביה"ס

 סל תרבות וטיולים / תכניות העשרה / מתנדבים  – )סגנית ביה"ס( סיגלית

כל התוכניות נבחרו במטרה לחזק מיומנויות תוך אישיות ובינאישיות. חיזוק תחושת השייכות 
 לכיתה כקבוצה חברתית.

, מהות –"נשק וסע"  –א. )רכזת זה"ב( + מירי משרד החינוך( -)מנחה בטיחות בדרכים יחיאל
 הורים מובילים ליוזמה.  –כללים. תוקם וועדת זה"ב 

למידה בחברותא במסגרת לימודי תרבות יהודית ישראלית, הגשת קול  – שושי )רכזת "חברותא"(
הקניית ערכים, שיטת לימוד ייחודית, מטרות,  –קורא ומשאבי הנחייה לתלמידים ולצוות

 -. ימי שיא, שגרותפתיח, לימוד, אסיף   -למידה במודל פ.ל.אתהליכים, מיומנויות חברתיות. 
 .תל' מנחים סדנאות לצוות המורים  -למידה הפוכה תל' מלמדים תל',  -שכבת ו' מובילה

פיתוח מקצועי ללמידה דיפרנציאלית בכיתה,  –"הכלה למעשה"  – )רכזת הכלה והשתלבות( מורן
חיזוק/ העשרה, תכניות ייעודיות לצוות החינוכי,  -מערך סיוע לכל תלמיד בהתאם לצרכיו

 לתלמידים ולהורים בהתאם לשכבות גיל שונות. 

 מצמיחים"/ "שלבים פלוס" הוראה מתקנת / מכון אדלר"–ד' "כדורגש" / כיתות ה'  –כיתות ב' 

כישורי חיים / תכנית מעברים לכיתות א' / ו' . בקשר אלייך/ אחות, סדנאות גיל  –שני  )יועצת(
 כיתות ו'. תכנית מוגנות / נאמני הפסקות להעצמת התנהגויות חיוביות ורגישות.  –התבגרות 

ג', אחריות  –תכנית חיישנית הבטן לכיתות א'  -תכניות מרחב אישי/ לומדים לשמור על עצמנו
 ו' )הכרת השלט הפנימי( –' חברתית לכיתות ד
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פסיכולוגית נמצאת ביום א' , מענה רגשי במצבי חרום ושגרה, תכנית התערבות  –מענה רגשי 
 כיתתית ואישית, סדירויות מפגשים צוות חינוכי ותלמידים. 

, בהובלת רכזת SELבהתאם להנחיית משרד החינוך דגש על למידה רגשית חברתית  – לוטם
 מת בתחום, מורן הכלה ויועצת שני.חברתית אוסנת המשתל

לאפשר לתלמידים להיות  –תהליכי משוב אישי עם התלמידים  –סוזי  )רכזת הערכה ומדידה(
חלק מתהליך הלמידה, להציב יעדים אישיים בתחום החברתי והלימודי ולהעריך את מימושם. 

 מורה.  -ילד-אחריות משתפת הורה

 מחנכת -. תל'3מורה -הורה-. תל'2תל'.  -מפגש מחנכת .1 -מפגשים במהלך מחצית 3תהליך הכולל 

המשך פיתוח מעבדה טכנולוגית , העמקה והטמעת א' תחילה, הצבת  –במבט קדימה  –לוטם 
 יעדים אישיים בכל תחומי הדעת 

 שותפות לחשיבה, פיתוח יוזמות חינוכיות.  –הגדרת תפקידים  ועד מוסדי

 למען התלמידים. קידום והרחבת המתנדבים לעשייה חינוכית

 שיקוף, אמון ופתיחות כגורם מקשר ומגייס בין צוות מוביל והנהלה להורי ביה"ס.

 

תודה לענבל על כל הנתינה, שעבדה קשה והתמודדה עם מגוון תרחישים בשנה לא פשוטה, 
אתגרים ודילמות, נוכחות ועשייה למען ביה"ס באופן שוטף, השותפות שלכם לסייע בשגרה 

 ם ברורים ואחידים לטובת הכלל הינה משמעותית. ובהעברת מסרי

מאחורי  –תפקידכם לגייס את הורי ביה"ס להבנה שהראייה הינה מערכתית  –כולנו למען הילדים 
יכול להיות שאתם צריכים להאיר את עינינו אבל לא  –כל החלטה ישנו רציונאל, כיוון , מחשבה 

כל תל'. ישנן דילמות מורכבות וראייה כוללת כל דבר נוכל להסביר באופן מפורט מפאת חיסיון 
יש לזכור כי ביה"ס הינו לטובת הילדים  -לפני שמתקבלת כל החלטה. בבסיס היחסים ישנו האמון

 וזה במעלה הראשונה. 

אתם עמוד התווך וחשוב להוות ארגון יציב גם ביניכם למצוא את הדרך, עם החלטות משותפות 
 ים וההורים, למען הסדר הבריא. ואחידות באופן מסודר לטובת הילד

נשארנו מעט אנשים שבעצם פועלים. ברגע שהורדנו את הרשימות של עובדי  –נציגת הורי ה' 
 הוראה לפי הנהלים. בעייתי.

כולם רשאים להתנדב ולסייע אך לא כולם יכולים להיבחר/ להיות בנציגות פורמאלית.  –תשובה 
ורמים ללא נוכחות/ הובלה פורמאלית אלא כמסייעים דוגמת צוות חינוכי שלנו כהורים גם הם ת

 לוועדים הכיתתיים הפורמאליים. 

, כל אחד שמעוניין יכול להציע את עצמו, זהו תפקיד לא פשוט לשלב הבחירות ליו"ראנו מגיעים 
 הדורש התמודדות עם מגוון עשייה והכלה.

 מי רוצה להתמודד לתפקיד יו"ר הנהגה? –שאלה 

 ענבל  בלבד. 

 ברכות ותודות לכלל הועד המוסדי על השותפות ויציאה לדרך של עשייה. 

 תודה לכולכם שוב. שנה טובה , בריאה ושגרתית !  –לסיכום 

 "כאן זה בית כאן זה לב" !

 

 הצלחה משותפת! -יחד


