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ווקול יפרוט  יסודיעל  –עדת חינוך שיבת 

 2019/6/18מיום  2019ן לשנת נייבמ 4- ה

 

  משתתפים:

 יו"ר וועדת חינוך העל יסודי -   גב' ברוריה אליעז :םחברי

ניסן בארי  מר 

 גב' תמר הלבני

  ד"ר עופר לוי

 גב' אלגרה נעים

    גב' תמר ריס

     

  אלנבוגן לגב' אט  ם:חסרי

 אלרום ' אסנתבג  

' מו    ר פרץפרו

ניצן יעקב     מר 

 ודלמןנ עו"ד קובי

          

 מנהלת מחלקת חינוך -   גב' בתיה הרפז     :מוזמנים

  יו"ר מועצת תלמידים -    נדב מרקוס          

 באשל ריתהנהגה הויו"ר  -    אייל שחר מר          

יובל ש     נציג בועדה  -    בגימר 

יו"ר ועד הורים באשל -   שטכמןמר אביגדור                    הנשיא  סגן 

              

         

 : על סדר היום
  הנהגת הורים –הצעה למיזם חדש  .1
  בשינוי שעת פתיחת יום הלימודים בחט"בדיון  .2
 קיצור שבוע לימודים לחמישה ימים .3
  הנשיאל אשהצעות לדיון לכנס מנהלים ב .4
 עבודה במסגרת צוות היגוי  .5
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 3 –מחולק ל נושא הקיץ  :שביט ןעיד מר

 הקייטנות בחופשת הקיץ.מנהל את  אני .1

, יכול להיות שהשנה נפתח יםבאוגוסט קייטנת מדע 1-31.7 –מה 

 קבוצה נוספת לשכבה ו' כתגבור לחט"ב.

לויות יפע 11 –מדצי"ם נוער מפעיל נוער ב טרום  –ו'  -פרויקט ד' .2

 מצ"ב תוכנית.

 .הנשיא באשל המהפנימיילב מדצי"ם י כדאי לשלאו  חר:יל שמר אי

 

משכבה ט' הם  הנוער , מרביתנושא המדצים בלהבים טעון שיפור מר עידן שביט:

השנה לא יוצאים לקורס  .נוער תאינם רוצים שום תנוע 105בצופים 

ירכז את  דחאדם א ,, יש צורך לשינוי במודל יחידת הנוערמדצי"ם

 המדצים ואת מועצת הנוער.

 א יחידת הנוער.שלנוישיבה תוקדש  

  21:00-2:00מועדון נוער פתוח  .1 –קיץ לנוער הפעילות  

 .י' –ז'  תלמידי בעיקר מגיעים עד אמצע אוגוסט  

כל יום רביעי במהלך  ,תייחודיקיץ מבוססת על פעילות הפעילות  .3

עדיפים לשמוע מ 'הרחבפעילויות סביב נושא, ההמצ"ב  ,קיץה

 מוסיקה.

 ורס צלילה באילת.יון של קיש לי רע :כמןמר אביגדור שט

 

 .את האחריות עצמהעל הרעיון נהדר, כדאי שהנהגת ההורים תיקח  גב' בקוריה אליעז:

 

 ,ר נחשוב על פעילויות מאתגרותבורכים, במסגרת האפשהרעיונות מ  :ר לויד"ר עופ

 

על עצמו  זהאת  חייק עידן פשרי בקיץ הזה,אוג נות מסיורעעלו אם י גב' ברוריה אליעז:

במידה ולא יעלו רעיונות של פעילויות מאתגרות  הנושא. תלאחר בדיק

הורים והתייעצות עם המועצה + הנה הבאה שתפעיל בנחשוב כיצד 

 יחידת הנוער.

 פתיחת הקיץ מצ"ב תכנית.מסיבת  – 20.6 

 

 רה ולא אחת גדולה.פעילות קצ םשבועיימציע לקיים כל  מר אביגדור שטכמן:

 

 גל המשתתפים אז כדאיאם הרעיון ירחיב את מע ,הערתך נכונה ליעז:גב' ברוריה א
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נחשוב על כך  ,ים שינוייםבקיץ הזה לא נוכל לקי .ןלהתייחס לרעיו

שהנוער רוצה תר ממה בישיבה מיוחדת. לצערי, אנחנו רוצים להעניק יו

יהיו הרצאות . במהלך הקיץ על התכנוןלנערים תודה  –בשמנו  לקבל.

כי  ,ת קטנהבעלו ,ים וסיורים למוזיאוניםלציור, טיוסדנת  :בנושאים

ת הסטודנטים במהלך לפעילויישמר יפה  קציבת. מתנדבים הם ב והר

 השנה.

 כי:נתבשרנו  

שבוע נושא קיצור וראש המועצה  הוריםה רת מעורבותבעז .1

 א.לתשפ"נדחה בשנה ויתקיים תהליך   הלימודים

 סגור.אינו  ,8:15בשעה יום הלימודים ת יחפת .2

 

קבוצה הע"י תחרות , עמותה מעודדת יזמות ה ,מיזם יוניסטרים מר אייל שחר:

א אך הנשיניסינו בשנה שעברה באשל  .תחת אותומפומייצרת פרויקט 

ועצה, הכוונה מלא התקדם. מחר מתקיימת פגישה עם ראש ההנושא 

 המועצה.שזה יהיה בביה"ס בשיתוף 

 

 יוצריםילדים בחט"ב בהדרכת מנחה  ?זה שונה ממיזמים אחרים במה ליעז:ברוריה אגב' 

 שווקים אותו. ם וממיז

 

 תחוםעם  ,המשקיחד עם בכירי  ,זוהי עמותה הפועלת בבתי ספר בארץ מר אייל שחר:

 עסקי אפורמאלי בתוך ביה"ס.

 

 ביישוב.משתתפים היוס י בגיש קוש ,נשמח שיחידת הנוער תשולב ן שביט:מר עיד

 

היה נהדר  ,ראיתי את החיבור של תמר לתלמידים ,בנושא המתנדבים גב' אסנת אלרום:

 ?ה בשאר המקצועותאיך הי

 

נחנו רוצים להעניק יותר ממה א ,חט"ב תלמידי בימי ב' נעזרו בעיקר גב' ברוריה אליעז:

כדי שיגיעו  ,ך לחשוב על שיווק ופרסוםצרי ,שבאים לקבל שירות

 .תלמידים

 

 ולהזמין עוד מתנדבים. הלאוכלוסייכדאי לספר  אסנת אלרום:גב' 

 

 יסבוק.צריך לחזור למיילים ולא רק בפי יגדור שטכמן:אבמר 
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בדאגה  אליי הורי כיתות ו' פנו ,יתהתנדבות פעילות שךבקיץ יש המ ז:גב' ברוריה אליע

ים במהלך הקיץ מתנדבים ותיק .ובמתמטיקה ם באנגליתילדיהלגבי 

ידים, התכנית תפורסם עם ימים ושעות. תלמחדשים יתגברו את הו

ער בבית יתכן וישולבו תלמידי יא', יב' וסטודנטים בשכר מינימום לנו

 המייסדים, 

דינה בוסקילה תדריך במתמטיקה, בסיום התהליך ייערך ) במתנ"ס 

 מפגש של המתנדבים עם תלמיד ו', ההורים ויחולקו תעודות.

 

 

 ה הרפזרשמה: בתי  

 

 

 

  


