
 ראשונה לשנה"ל תש"פ  סיכום ישיבת הנהגה הורית  

 26//92019 - שהתקיימה ב

 

 נוכחים

 . מורים , נציגי השמואל  , סגניות בית הספר: רונית בוזגלו ופזיתבעהם ינב ס ענהלת ביה"מ

 

מור סלומון בוטנר, ליאת מאו, אלי ברוך, נועה   אורלי אביסרה,  שרי גלזר, ישי איציקוביץ, נציגות הורית: 

אפרת בר זיו, מעיין ויין, שלי חן  , עודד הוד דיאמונד, ויקי מלצר, שירלי קאוה, דוד בורנשטיין, אילנה מאיר, 

אלונה אקרמן, קטרינה סטרוזברג, רויטל אבישור, מיכל   גינת גיטלמן,אביבי, כלנית הרשקוביץ שפורן, 

 עינת שדה. קי זלצר, שי אורמן, איריס אדם,  גוטפרב, פזית רופא, צי

 

 מהלך הישיבה 

 

הכרות אישית ובהצגת החזון שלה על בית הספר. עינב ציינה  ב  פתחה את הישיבהמנהלת בית הספר    עינב

 .   מסוים כי מצאה בית ספר בו המורים מגויסים, וכל אחד לוקח על עצמו תפקיד כגון רכז על בתחום

 

 : החינוכי שהציגה עינבקצת על החזון  

 אמונה בילדים וביכולתם להתפתח ולהתקדם מבחינה לימודית, אישית וחברתית.  •

 בניית קשר אישי המבוסס על הקשבה ודיאלוג שבונה ומחזק תחושת שייכות.  •

 סובלנות בין כל באי ביה"ס. וחינוך לערכים של כבוד הדדי   •

 

שיפוצי הקיץ שסודרו, תוכניות שיופעלו השנה )אקדמון, תוכנית  בנוסף הוצגו כל בעלי התפקידים בביה"ס, 

 : פי ביה"ס לשנה"ל תש"דאמירים, כישורי חיים, בלב העניין ועוד(, הוצגו תוכניות קרן קרב ויע

 

 . חברתיות וערכים בלמידה ,מיומנויות רגשיות  •

 . המשך הובלת תרבות של מצוינות •

 . יזמות ומעורבות חברתית  •

 . ל המורים ופיתוח מקצועי תרבות למידה מתמדת ש •

 

 : ועדות של בית הספרוהצגת ה

ועדות, בהתאם לצרכי הפעולה של ועדה. אנו מעוניינים לעבוד בצורה מיטבית,  ו השנה אנו משנים את מבנה ה

 שכל חבר הנהגה יוכל לתרום בתחום שמעניין אותו. 

 

 התנהלות הוועדות: 

)ניתן לתרום לוועדה נוספת, על    פעיל!( באחת הוועדות חובה על כל חבר הנהגה להיות חבר )וחבר   ✓

   , בהתאם לטבלת השיבוץ שתצורף לסיכום זה עבור חברי ההנהגה. פי בחירת הנציג(

יו"ר ההנהגה או אחד   כל ועדה וועדה, כאשרבחודש נובמבר יתקיימו ישיבות ראשונות של  ✓

 יצטרף לפגישה זו. ים יו"רמהס

הצורך(, כל יו"ר ועדה יפיץ דיווח ממוקד של התנהלות הוועדה  פעמיים בשנה )לפחות, על פי  ✓

 בחודשים האחרונים ובקשות וצרכים של הוועדה מחברי ההנהגה ו/או הורים מתנדבים. 

 . ופעולותיה  ועדה ו ותת לסגן יו"ר שיוכל לעזור ולקדם את הומצ  הכל ועדה תהי ✓

   – והוועדות שתחת אחריותם סגני היו"ר  

 ועדות צהרון, בטיחות, קרב.   –קוביץ י צי ישי א •

 ועדות אירועים, קהילה וספריה, כספים, טיפוח בית הספר.   –אורלי אביסרה  •

 . (PBL)לשעבר   21 - ועדות אתר בית הספר, חוגים, מיומנויות למידה של המאה ה – ליאת מאו  •

 

 כסגנית יו"ר. מודים למור על תרומתה הרבה אנו , בתפקיד סיו"ר חליפה השנה את מור מליאת מאו 

 

  תיעוד ישיבות הנהגה, סיוע בתיאום ישיבות הנהגה  – אנו מחפשים חבר הנהגה לתפקיד מזכיר ההנהגה 

    . חבר באחת הוועדות כמו כל אחד מחברי ההנהגה(  לתפקידו זה, יהיה )מזכיר ההנהגה בנוסף 



 

 .  ראש הוועדההשנה מתחלף   –  צהרוןועדת 

, וזאת באמצעות  ידי החברה העירונית- תפקיד הוועדה לפקח מטעם ההורים על פעילות הצהרון המופעלת על

קשר שוטף עם מנהלת הצהרון )רינת( והנהלת החברה העירונית, לעבוד עמה בשיתוף פעולה  שמירה על 

צרכי הצהרון כולל תחום התזונה )בשיתוף פעולה עם ההנהגה העירונית בנושא(, לצד מציאת פתרונות  בכל  

 .מהירים ויעילים לבעיות ולפניות של הורים, ככל שתתעוררנה מעת לעת

בנוסף, הוחלף השנה ספק האוכל. חשוב לעקוב מקרוב אחר שביעות רצון ילדי הצהרון מאיכות המזון  

 ומטעמו. 

 סיכום הישיבה. להלן בהמשך בסוף    פירוט  – ישנה יוזמה להחליף את כלי האוכל מחד פעמי לרב פעמי  כמו כן,  

ג כדי שיוכל  - נדרש יו"ר מכיתות א) טרם מונתה יו"ר מתוכןחברות ועדה חדשות,  3נכון לעכשיו התנדבו 

 (. להיות מעורב באופן שוטף במהלך השנה

 

 . ה נוספת בתפקידו שממשיך לשנ  , יו"ר הוועדה ,הוצג ע"י אלי ברוך  -  ותשתיות  בטיחות ועדת 

ליקויי בטיחות בתחומו תוך עדכון ושיתוף פעולה   מטרת הוועדה היא לעבוד בשיתוף עם בית הספר על 
)בבית הספר מול מורה האחראית על תחום הבטיחות ואב הבית(, ובנוסף מול האגפים והגורמים השונים  

 הרלוונטיים בעירייה. 

בנוסף, מטרת הוועדה היא בחינת ההשלכות השונות לבית הספר כתוצאה מהבינוי המתוכנן להרחבת בית  
 תות נוספות(. הספר )בניית כי

 . שטחים ירוקיםשטחי צל, תשתיות מים, שיפוץ והכשרת מקלט,  - הקודמת קידמה הוועדה  לשנה'' ב

לצפות את העמודים בחומר רך במידה וילד   לבקשת עינב המנהלת, צריך סככות חדשות. הותקנו  •

 ייתקל בזה. 

בה ישתתפו מספר  ,  , תכניות הבניה השתנו. נקיים פגישת עדכון בלום   לאחר שיחה עם זהר   –בינוי   •

   נציגים. טרם אושרה התוכנית, לכן אין תאריך לתחילת העבודות.

הועדה צריכה  פו. גם בכיתות לא הוחלהספורט, וכן  באולם PVC-רצפת הודלתות טרם הוחלפו  •

 סוכות. ללחוץ שהעבודות יבוצעו במהלך חג  

, יבוצע  בלום לדברי זהר –התקנת מחודשת של שערי הכדורגל ועמודי הכדורסל במגרש העליון  •

 במהלך החגים. 

 ביצוע הפרויקטים הנ"ל. ותתרום לזירוז פקח תועדה וה

 

ועדה תעקוב באופן שוטף אחר פעילויות קרן קרב, במטרה לתת חוות דעת  וה –  ועדת קרב )ועדה חדשה( 

לקראת ועדת היגוי קרב בסוף השנה, על מנת שההורים והילדים ייקחו    עניינית על המתרחש  בשיעורים אלו 

 . חלק פעיל ומשמעותי בקבלת ההחלטות של שיעורי קרב לשנה"ל הבאה

 יש למלא את שמכם )נציגים שכבתיים מתדבים לוועדה(  . נציג פר שכבה – כבותנדרשים נציגים ממספר ש

 בטבלה המצורפת. 

 

 . , ממשיכה בתפקידה לשנה נוספת כיו"ר הוועדה צג ע"י ליאת מאוהו – 21ועדת מיומנויות של המאה 

ועדה  ו ה .PBLכגון  21קדמים מיומנויות של המאה ועדה לסייע לפיתוח יוזמות ופרויקטים, שמ ומטרת ה

, מפגשים  שנתית  ר מול רכזת הנושא. המעורבות תתבטא בשותפות בבניית תכנית תעבוד בבית ספ 

בנושא, חיפוש שותפים לחילופי התנסות והשראה והטמעת היוזמות תוך שיתוף  והתייעצויות עם מומחים 

 פעולה עם בית הספר. 

 

 . , ממשיכה בתפקידה לשנה נוספת כיו"ר הוועדההוצג ע"י אורלי אביסרה – ועדת אירועים וחגים 

"פותחים שולחן",   – בבית הספר וימים מיוחדים של משרד החינוך עדה אחראית על ארגון אירועי חגים והו

נטיעת שתילים   יום המעשים הטובים,   בחג החנוכה,   ' טמון" לשכבת ו"חפש את המיום המורה,  בניית סוכה, 

 , תרומת דם ביום הבריאות ועוד. בפסח בט"ו בשבט, פעילות פורים ותרומת משלוחי מנות, אפיית מצות

בעקבות הצעתה של חברת הנהגה חדשה מכיתה   אקלים חברתי. תחום חדש בוועדה החל משנה זו: -תת

חלק מהאירועים בשיתוף   – בית הספר הורי השנה נקיים מפגשים קהילתיים לכלל א', ענת קינד, מהחל מ

ההנהלה )כגון הזמנת הרצאות העשרה(, חלק מהאירועים ביוזמת ההנהגה וחלקם אירועים משותפים עם  

   המטרה: לגבש את קהילת הורי בית הספר.  . התלמידים



בנוסף, מוזמנים לתחום    ת שכבתיות ובית ספריות.נדרשים נציגים מכל השכבות, שיוכלו להוביל מגוון פעילויו

 חדש זה בוועדה זו הורים מכלל בית הספר לתרום לאירועים בוועדה. 

 

 . , ממשיכה בתפקידה לשנה נוספת כיו"ר הוועדההוצג ע"י ציקי זלצר –  בית הספר פני  ועדת שיפור 

יפוח חזותי  , טמטרת הוועדה היא תמיכה וסיוע בנראות של פני בית הספר, להציע יוזמות לניקיון ושיפור פניו

 תחזוקה של ספסלים ועוד. צביעת קירות,   -וערכי של ביה״ס  

איריס  בהובלתה של  – בבית הספר  של הילדים התנדבות לשיפור מצב השירותים בנוסף, יוזמה חדשה 

וכן  שיפוץ חזות השירותים(  – )בקידומה של עינב מנהלת בית הספר אדם. הנושא דורש הערכות תקציבית 

 . נקיים לאחר השימוש  שירותיםחינוך הילדים לשמירה על היגיינה והשארת 

 

 . , ממשיכה בתפקידה לשנה נוספת כיו"ר הוועדה'"ר יעל יוסלביץיו  – ועדת קהילה 

חיזוק הקשר של הקהילה של הורי בית ספר עם גישה של ערכי מחזור וצרכנות  : הרעיון מאחורי הוועדה

ירידי קחתן, יד שנייה, אבדות לתרומות, ילקוט לכל  ועדה מארגנת במהלך השנה ו ה .נבונה, בית ספר ירוק

 ילד ועוד. 

בית הספר עבור מיון וקיפול בגדים  ב  ההוריםכלל  וגם מקרב  מקרב הורי ההנהגה  זקוקה למתנדבים  הוועדה  

 ובמהלך הירידים. לקראת הירידים 

 

 , ממשיכה בתפקידה לשנה נוספת כיו"ר הוועדה. יו"ר דנה עמית –  ועדת ספריה

 הספרייה הוקמה מתרומות ספרים של הורי בית ספר ומקניות מרוכזות מטעם ההנהלה. 

  עוסקים בעיטוף, מיון, קטלוג במחשב והפעלת השאלה ממוחשבת.חברי הוועדה  

  בספרייה מתקיימות פעילויות הקראה סיפור לכיתות הנמוכות, על ידי הורים מתנדבים.  -

הגברת שיתוף   ה לכל דבר, הוספת זמני השאלה,השאיפה היא להפוך את הספרייה לספריית השאל -

 הפעולה עם המורות בנושא הספרייה, הגברת המודעות לקיומה, מציאת ספרנית קבועה. 

פעם פעמיים  הספרים  דורש נוכחות של הורים בבית ספר, למיון וסידור  מעוניינים להמשיך את הפרויקט וזה  

  בשבוע. 

האם נוכל לפתוח את ההשאלה גם בהפסקות? האם בחורף ילדים יכולים  הועלו מספר הצעות: כמו כן, 

ם אפשר לעשות בספריה מדף של משחקי קופסה  אההועלתה הצעה  לשהות בספריה ולקרוא או לשחק?

כמו כן, הועלתה השאלה   הכול יתבסס על תרומות ממשפחות בכור לוי בשווקי קח תן שנארגן.להשאלה. 

. הועלו  האם ניתן לאתר ספרנית/בעל תפקיד אחראי ספרייה? חשוב להדרכת התלמידים ולסידור שוטף 

מספר הצעות כגון לפנות לעל"ה )ארגון פנסיונרים מקומי(. ההצעות יעלו בישיבה מסודרת של הוועדה עם  

 עינב מנהלת בית הספר. 

 

   סלומון בוטנר. הוצג ע" מור  – ועדת אקדמיה

גיוס מרצים ותכני ידע, מדע ותרבות פלורליסטית חיצוניים  וכנית הבית ספרית באמצעות ליווי והעשרה הת

 . ת התוכנית להעשר

וכן הורים מבית הספר בעלי רקע אקדמי וחיבור למכון ויצמן על מנת לקדם  מטעם ההנהגה  נשמח למתנדבים  

 מתנדבים אקדמיים לתוכנית. 

 

 . ענתבי, הוצג על ידי עודד הוד יו"ר חדש ירון   – ועדת סע לשלום 

רויקט "סע לשלום" של עמותת "אור ירוק", אשר מטרתו הורדה  פ   –ועדה  ועודד הוד היו"ר הפורש הציג את ה 

הוועדה אחראית על התייצבות ההורים לתורנות "סע לשלום".   בטוחה של הילדים בסביבת בית הספר.

הוועדה עוקבת אחר התייצבות ההורים, מעדכנת באופן שוטף את הטבלה השנתית ומנהלת את התחרות  

רויקט מבוצע ע"י תורנות קבועה של הורים בחצי  פ. השאת הפרסים בשיתוף מלא עם צוות בית הספר נו

ורדה הנקבע מראש ומורידים את הילדים  שעה לפני תחילת הלימודים. בכל בוקר ניצבים הורים במקום הה

   .בבטחה מהרכב המשפחתי 

 בימי גשם ההורים מחליפים את משמרות הזה"ב. 

 בסוף כל שנה מתקיימת תחרות בין הכיתות, וניתן פרס חינוכי לכיתה המנצחת. 

 . 07:35שעת התייצבות 

 ימי בית הספר. ב צבים לתורנות  יהורים מתי  4

 הפרויקט בשנים האחרונות בבית ספרנו. תודה לעודד על ריכוז 

 



 חדשה: יוליה פריד.   יו"ר  – ועדת שיקוף כספי הורים 

 תודה ליו"ר הפורשת עדי טל. 

תפקיד הוועדה לפקח ולבקר את "תשלומי ההורים" המשולמים לבית הספר )תשלומי חובה ותשלומי רשות(.  

פי תקציב כגון סל תרבות,  לאחר גביית הכספים, הוועדה מנתחת את התקציב בחיתוכים של שכבה וסעי

 '. טיולים וכד

 

 . לשנה נוספת כיו"ר הוועדה   ובתפקיד  ך , ממשייו"ר שי אורמן –  תשתיות מחשבים +  ועדת אתר בית הספר

אתר בית הספר הוקם לשימוש קהילת בית הספר )הנהלת בית הספר וצוות ההוראה, תלמידי בית הספר  

האתר משמש את הצוות, את הנהגת בית הספר ואת התלמידים לאורך כל ימות שנת הלימודים  . והוריהם(

 ה. ת הספר לאורך השנבעדכונים ותקשורת שוטפת, ובתיעוד של הווי בי

היא להחליף את האתר הישן בפלטפורמה חדשה, שתהיה יותר ידידותית לעדכון   מטרת הפעילות השנה

כמו כן, האתר ינוקה מחומרים שאינם רלוונטיים.  התהליך מול חברת האתר להחלפתו כבר החלה. וצפייה. 

 הועדה תעדכן את האתר באופן תדיר.  

הגנה מפני וירוסים ודאגה  ) בציוד המחשבים שבכיתות הלימוד  כהתסייע השנה בתמיהוועדה בנוסף, 

לשם כך נדרשים הורים מבית הספר בעלי רקע טכני במחשבים לסייע   .ם(להחלפת מחשבים מקרטעי

 בהתנדבות לבדיקת המחשבים מבחינת מהירות ביצוע, וירוסים ועוד. 

 

 קוביץ. י יו"ר ישי איצ  – נון ועדת תק

הוקמה ונבחרה לשם ניסוח תקנון להנהגה ההורית בבית הספר, שמטרתו התנהלות  שק זמנית  ועדת אד הו 

תקינה בהתאם לחוזר מנכ"ל קידום הפעילות של ההנהגה בצורה שקופה וראויה עם מחויבות הדדית של  

 .בית הספרכל חבריה, וכן תיאום ציפיות והשותפות מול הנהלת  

 יוצג התקנון, נערוך דיון והצבעה על הסעיפים השונים.   ההבא ת ההנהגהבישיב

 לפני כן יישלח התקנון לעיונה של עינב מנהלת בית הספר וכמובן לעיון חברי ההנהגה.  

 

 ת: אלכס פריגרין. ר הוועדה שממשיך לשנה נוספ"יו   – ועדת חוגים 

תפקיד הוועדה הוא לעמוד בקשר שוטף עם רכזת החוגים )ניקול( ונציגי החברה העירונית. על הוועדה לוודא  

קיום יריד חוגים בתחילת השנה, לעמוד בקשר עם המדריכים המפעילים את החוגים השונים ולוודא ולעמוד  

למדריכים על מנת לשמרם ולשמר את  על איכות התכנים ומקצועיות המדריכים וזאת לצד מתן אוזן קשבת 

 איכות החוגים. הבקרה כוללת גם בקרה על מחירי החוגים ותקציב החוגים השנתי. 

 

 , שנבחרה ליו"ר הוועדה. הרשקוביץ שפורןהוצג ע"י ד"ר כלנית  -  הנגשה ושילוב )ועדה חדשה(  ועדת 

מטרת הוועדה היא לסייע לילדים בעלי מחלות ולקויות שונות )רגישות לגלוטן, אלרגיה למזון, לקות תקשורת,  

בכל פעילויות   מיטביתלקות שמיעה, שיתוק מוחין, אפילפסיה, אסטמה ועוד( לקחת חלק ולהשתלב בצורה 

  שלהם.בית הספר ולחזק את תחושת השייכות  

הזדמנויות עבור כלל הילדים דרך הנגשה והתאמה ומתוך אמונה בחשיבות פועלה    שוויוןתפעל למען    הוועדה 

כמו גם בתרומה לפיתוח חמלה, מעורבות חברתית, ערבות הדדית וקבלה אצל   למען הילדים בעלי הלקויות 

  הילדים ללא הלקות אשר יהפכו להיות הבוגרים של מחר. 

  אפיקים:  3 - ל ב הוועדה תנסה לפעו

הגברת הידע והמודעות לגבי לקויות שונות. לצורך כך נכין מערך שיעור קצר שיסקור לקויות שונות   .1

בצורה מונגשת לילדים בגיל בית הספר היסודי. נאפשר שיח ושאלות ונשלח את המצגת גם  

  להורים. 

יוחדים על ידי ילדים  פרויקט חניכה. נגבש הצעה לסדר היום לגבי חניכה של ילדים עם צרכים מ  .2

שהם והוריהם מעוניינים בכך. ניתן לבחון מתווה שכבתי ו/ או מתווה של חניכה של ידי תלמידי  

  .  ' כיתות ו

שיתוף פעולה רציף עם ועדת אירועים וקהילה כדי לאפשר הנגשה והתאמות לילדים הזקוקים לכך   .3

 לים לקחת חלק. כבר בשלב התכנון, כל זאת כדי שכולם ירגישו שייכים ושהם יכו 

מבית  , רכזת השילוב בבית הספר, מנהלת בית הספר והורים חברי הנהגה נוספים שמח מאוד לסיוע של נ

בעלי רצון לקבל את השונה הלכה למעשה וכן אשמח לגייס הורים שיש להם הכשרה בתחומי ידע  הספר 

 נטיים. וורל

  0505803975 : בטלפון או וואטסאפ לכלנית ניתן לפנות להתנדבות לוועדה, 

 



 נושאים נוספים שנדונו בישיבה 

 

  הספר עברו הכשרה לתפעול המכשיר בשעת חירום. בית הספר קבל דפיברילטור ומורי בית    –  לטוריבר ידפ

 הנושא בשנה וחצי האחרונות. חשיבות תודה לאיריס אדם חברת ההנהגה שסייעה לקדם את 

 

 עלו שני נושאים חשובים:   – פ סאעשרות הדברות להודעות בוואט

קידום התנהלות מכבדת בקבוצות הוואטסאפ של ההורים וברשתות החברתיות השונות, שמטרתן   .1

 מכבד והימנעות משיימינג של תלמידים וחברי הצוות החינוכי.  שיח

יישור קו מבחינת קבוצות וואטסאפ של התלמידים: התקבלה החלטה על כך שקבוצות הוואטסאפ   .2

הורה מתנדב, אשר יקבל הדרכה כיצד   – של התלמידים )קבוצות כיתתיות( יהיו בעלי אדמין אחד 

יות אדמינים בקבוצה. יוגדרו מטרות הקבוצה והתנהלות  לנהל את הקבוצה. התלמידים לא יכולים לה

בה )התייעצות לגבי שיעורי בית ומבחנים, תיאום מפגשים כיתתיים, שאלות כלליות לגבי הלימודים  

 (. . הימנעות משיימינג של תלמידיםועוד

הן בקבוצות ההורים )שיימינג למורים   –  אפ סמתנדב שיכתוב את הכללים לשימוש בוואט נציג הנהגה נדרש 

 . קבוצות וואטסאפ של התלמידיםב או תלמידים אחרים( והן ברשתות החברתיות, ובמקביל 

 

בסוף הישיבה הגיעה רינת פליטמן מרגלית, רכזת הצהרון בבית הספר, להציג את הצהרון   - סיכום צהרון

 ים ולהשיב על שאלות. תחת חוק ניצנ

"הצהרונים ברחובות מהטובים בארץ, הסטנדרטים מאוד גבוהים. המנהלת בבית הספר קשובה מאוד.  רינת:  

אנחנו בתוכנית סטנדרטית של ניצנים אך יצוין שהנהגת ההורים העירונית נאבקה כדי להשיג כאן סייעת לכל  

החדשה  תלמידים. ארוחת הצהריים    34יתה של  ברוב הערים יש רק מדריכה אחת על כל כ  -כיתה שזה נדיר  

מאוד איכותית. פעם בשבוע יש יצירה, כל כיתה מכינה לפחות יצירה שבועית אחת. פעם בשבוע  הנבחרת 

בשעה אחרת )רוטציה בין הכיתות( כדי שכל הילדים ירוויחו מזה. כיתות ג' מקבלים    יש חוג ספורט שבועי

 חוג העשרה נוסף". 

 

 הכנת שיעורי הבית בצהרון השיבה רינת: בשאלה על 

"כמות שיעורי הבית גדלה מאוד השנה )גם ההורים הצטרפו לאמירה זו(, הילד מגיע מותש לצהרון ויש רק  

  שעה להשלמת שיעורי הבית, הסייעות מאוד עוזרות בכך". 

 

ם יביאו  להחליף את הכלים החד פעמיים ברב פעמיים שילדי שעלתה מקרב כמה נציגי הנהגה בבקשה

מהבית משיקול אקולוגי וחינוכי, ההורים סיפרו שיש בתי ספר בתל אביב שפועלים כך. רינת הסבירה את  

המגבלות, וסוכם שההורים יגישו הצעה להנהלת החברה העירונית בנושא לאחר שבדקו את המודל שעובד  

 כך בבתי ספר אחרים בתל אביב. 

 

ת בצהרון, הסבירה רינת שעל פי חוק ניצנים אין אפשרות  בשאלה על תשלום חלקי על ימים / שעות חלקיו

  להיות בצהרון באופן חלקי.

 

כדי לממן פעילויות משותפת לכלל מורי בית הספר, ההנהגה הציע שכל ילד ישלם   –  תשלום לוועד המרכזי 

השנה.  יום המורה, פרידה ממורות פורשות, ברכה אישית לסוף  –תשלום סמלי למימון פעילויות אלו, כגון 

 ₪ לתלמיד.  3-5חברי ההנהגה קיימו הצבעה בנושא והוחלט על גבייה מרוכזת של סכום סמלי 

 

  ב קולות והתקיימה הצבעה לבחירת יו"ר הנהגת בכור לוי. שרי גלזר נבחרה ברבסיום הישיבה    –   בחירת יו"ר 

 . לשנה נוספת 

 

 , ת שנה טובה עם עשייה מיטבית משותפת בברכ

 שרי גלזר 

 הנהגה הורית "בכור לוי" יו"ר  


