
 2019/9/23 ראשונהישיבת הנהגה 

 

  :נכחו

 , מנהלת ביה"סדלית קירלי

 2דכתה  נכתשירי אביב, סגנית מנהלת ומח

 יעל חסון, מנהלנית בית הספר 

 יעל גוטרייך אורון, יו"ר הנהגת ההורים

 אביגיל נפתלי, סגנית יו"ר הנהגת ההורים 

 זילביגר, גזבר ההנהגה -גיא רז

 גבאי, שלי נחום, שגיא הראל, נטע חנניה, אילנית מסטר, נועה אבו דרוקסעפרי בר, לימור  שכבה א:

 גלי בדש, תמר בן עזר, קסניה שניידר, ענבל בוקסמן, אורלית בן נס אבו: שכבה ב

 שיר בלושטיין, קרן שמיר, אבי וטורי, ענגי אונגר, נטע קומיסרוב, קרן ארביב: שכבה ג

 ודית צביון, יעל צוקריעל הקש רון, ג'יין ואן רוי, יה: שכבה ד

 : עידן שולמן, מיכל רוזנבך, שלי מודעי, ליאת פישר, ליטל בלייר פיק, שכבה ה

 סילבי גינסברג, ליאת ברגר שכבה ו:

 

 דלית:

שנה. בעברה הייתה  30הציגה עצמה: ילידת קיבוץ העוגן, כיום מתגוררת בקרית אונו, עוסקת בהוראה למעלה מ 

, לומדת לדוקטורט 3+נהלת ומנהלת. הגיעה לגשר לאחר שנת שבתון. נשואה מחנכת, רכזת מקצוע, סגנית מ

מדעי המדינה ותקשורת, דוקטורט  –חינוך, לימודי תואר שני  –'. לימודי תואר ראשון באוניברסיטת קלוז

אהבה גדולה לילדים ולצוות, שיתוף פעולה עם הצוות  –ניהול משברים. התפיסה החינוכית אסטרטגיות בב

 , קשובה. הצוות, רתימת הורים אותם היא רואה ככח משמעותיורתימת 

בית הספר הסתיים בהרמת כוסית לכבוד ראש השנה לצוות בית הספר, בשיתוף הגננות, נציגים בהחודש האחרון 

 . ברכה ושי יפה מההורים מהמועצות והרב. הצוות התרגש לקבל 

 

 גליל ים והרצליה.  כפר שמריהו, רשפון,תלמידים מ 326בית הספר מונה 

 

פת הסימנים, תיפוף, שאווטאר, קרקס, קפוארה,  :שירי הציגה את תכנית התל"ן השנה, אשר כוללת בין היתר

הילדים בתכנים מעניינים  מתן ערך מוסף והעשרת -ותיאטרון. המחשבה בבחירת התל"ן GOPADמדע, גרפיטי, 

 נוספים במהלך היום. 

 

, במהלכו יתקיימו פעילויות שונות ובסיומו תשבוע השפה העברינה מתוכנן לקראת סוף המחצית הראשו –שפה 

  יתקיים מופע והצגה. במחצית השנייה יפגשו התלמידים עם סופר אורח, במסגרת שבוע הספר העברי.         

  משתתפים בפרוייקט קריאה של מועצת חוף השרון. שכבת ג' 



 ום המאה, ימי רבע וכו'. בנוסף מתקיימת חונכות במתמטיקה  י ימי שיא במהלך השנה:מתוכננים   -מתמטיקה 

 ויוצרים קשרים.  התלמידים מתכתבים ביניהם-במשיגן   "הלל"בקשר עם בית ספר אמריקאי  'שכבת ד –אנגלית 

 פרוייקטים חדשים:

ו בשיתוף נאס"א. לאורך השנה יערכ ,תוכנית לחקר תופעות של מזג האוויר. כהן מורה מוביל בן – תכנית גלוב

 ניסויים שונים. 

ה' בשיתוף החוה  ג', ד', כיתותבהשתתפות בשטח בין בית הספר לגנים. מוקמת  – גינה קהילתית לימודית

ויערכו  תלמידים יקימו גינה, יעקבו אחרי תהליך הצמיחההחקלאית של חוף השרון. יגיעו מורים מהחוה ויחד עם ה

 תהיה גינה טיפולית לטיפול פרטני.  ניסויים. זוהי גם

בה ותוך  עם כלבה מתוקה והילדים צריכים לגלות אמפטיה, מאלפים אותה, מטפליםגיעה איילה מ – אילוף כלבים

 למורים זו חוויה מסוג אחר. גם גם לילדים ו .כדי כך מפתחים אמפטיה

חברתיות  סיטואציותב התמודדות  דרכי לומדים להיות מגשרים, להכיר 'שכבת דתלמידי  – "מגשרים בגשר"

דברות. הילדים שואלים "איך נגרום לילדים יעזרה לילדים בביה"ס. המטרה היא לקדם הקשבה והלהעניק ו, שונות

 בכיתה ו' להקשיב לנו?"

, הנה מורה בבית ספר הלל במישגן ודרכן נוצר 1אמה של טל מלמד, מחנכת כתה ד  -מכירים ילדים בעולם 

והחלו  כפעילות פתיחה, הילדים הכינו זה לזה ברכות לשנה החדשההחיבור בין הילדים בארץ לילדים במישגן. 

 להתכתב. 

 

ארבעה חברים מהים  – "סובחודש נובמבר יצפו בהצגה "יעל שומרת על גופה". בנוסף, תכנית "דוב': -כיתות א'

 בעיות וקשיים.  לומדים לפתורשדרכם 

   כולל שיעורים שכבתיים.  ,+ יועצתיםמחנכ –ועישעור שב –: כישורי חיים כיתות ג'

 ובהתנהגות בטוחה ברשת. : יצפו בהצגה שעוסקת בסכנות באינטרנטכיתות ד'

הכוללות אמנות, שעה מורכבות משתי הכיתות, מעורבות הבקבוצות  שעורים שבועיים, 8פיילוט של כיתות ה': 

 חינוך גופני, חונכות ואנגלית. בנוסף, יעברו סדנת "מצמיחים" וסדנת "מציאות אחרת".

 

צוות מורים מבית הספר ושלנו )רויטל אדיר וענת לוי(  יוזמה של מורים – מטבח לימודי בהנחיית מורים מובילים

אדריכלית מיכל לומניץ תכננה את המטבח. המטבח יהיה בכתה שליד חדר העיון, כל ה שעובר השתלמות יחד.

מדעים,  מתמטיקה,כיתות בית הספר יכנסו וילמדו שם. המטבח יאפשר למידה של מגוון רחב של תחומים: 

חודי יט יזהו פרויקבמהלך השיעורים יערכו התלמידים ניסויים שונים ויילמדו באופן חווייתי. , שפה ועוד. אנגלית

 להתחיל בשנת הלימודים הבאה.  , מתוכנןלבית ספרנו

 

 טיולים שנתיים: 

 נחל פולג  –כתה א' 

 תל אפק  -כתה ב' 

 תניניםנחל  –כתה ג' 



 נדיב הגן אזור זיכרון יעקב ו  –כתה ד' 

 טיול ירושלים ו התאומיםמערת טיולים:  2 –כתה ה' 

 לכרמל ולגלבועטיול יומיים  –כתה ו' 

 

 הצגות:

 "ניסים ונפלאות", "זרעים של אמת" ב: -כיתות א

 , "נאחזת באוויר""פצפונת ואנטון"ד: -כיתות ג

 "הסטורי של סבא", "רכבות אל החופש"ו: -כיתות ה

 

 שנה של מעשים טובים 

 "שנה של מעשים טובים".ניסינו לחשוב איך הופכים את השנה הזאת למשמעותית וחשבנו על פרויקט שיקרא יעל: 

נובמבר ועד אפריל, כל שכבה במהלך חודש אחד תהיה עסוקה בנתינה ובמעשים טובים בתוך בית הספר החל מ

ומחוצה לו. הועד של כל שכבה יחשוב על תכנים מתאימים לגיל ולשכבה ויתניע זאת אל מול הורי השכבה 

ס החודשי תציג והילדים. בסוף כל חודש ישלח מייל המתעד את המעשים הטובים לכלל הורי בית הספר. בטק

השכבה הרלוונטית מול כל ילדי בית הספר את העשייה שלהם ותקבל זרקור על המעשים הטובים. בסוף השנה 

 נערוך תערוכה שתציג את כל מה שנעשה לאורך השנה. 

 

 פרויקט קיימות ונראות:

. פרויקט בית ספרי שיחולק לפי שכבות פרויקט קיימות ונראותפרויקט נוסף שנרצה להרים השנה הנו אביגיל: 

תקום ועדה כשהמטרה הנה לתרום לעיצוב ולנראות בית הספר תוך שימוש בחומרים ממוחזרים וחינוך לקיימות. 

, אולי לחלק את בית הספר לאזורים לפי שכבה וכו'. חשבנו לנסות לגייס את שתתכנן איך הכי נכון לעשות זאת

 המצטיינת.  שתי המועצות שיעניקו פרס לשכבה

 

 הפסקות פעילות:

, מנהל בית הספר למוזיקה בכפר מתוכננת הפסקה פעילה מוזיקלית  שתועבר על ידי מוטי אטיאס 28/10ב

 הו. ירשמ

יעל צוקר העלתה רעיון לערוך הפסקות פעילות בנושא "משחקים של פעם" ומוכנה לקחת על עצמה ולרתום הורים 

 לעזור לה להרים הפסקות כאלו. 

ר גבאי ערכה הפסקה פעילה בנושא נינג'ה שהילדים מאד נהנו בה ומוכנה לאורך השנה להתנדה ולערוך לימו

 הפסקות ספורטיביות בתחומים שונים. 

 

 חגים וארועים:

 תקום ועדה שתארגן ותפיק – "יום המורה"בסוף דצמבר נחגוג את 



עם הפקה מוזיקלית שתערך בבית העם  . מוטי אטיאס התנדב לעזורלפידים כמיטב המסורת וטקסמצעד  –חנוכה 

 ברשפון בתום המצעד. 

 לגליל ים בית ספרי טיול  –טו בשבט 

הורים  נה ביום שישי ולא ביום ראשון, מתוך רצונם שלהש לבקשת ההורים, פורימון התחפושות יתקיים –פורים 

 עובדים לקחת חלק ולהשתתף. ביום ראשון במקום תחפושות יתקיים קרנבל תל"נים. 

 סדר בית ספרי –פסח 

 תקום ועדה כדי להחליט איך לחגוג.  –ל"ג בעומר 

 כנ"ל.  –שבועות 

 

 ועדות:

השנה יפתחו הועדות לכלל הורי בית הספר על מנת לאפשר גם להורים שלא יכלו להתנדב להנהגת ההורים לקחת 

 חלק בארועים מסויימים לפי רצונם ויכלתם. 

 הועדות הנן:

 ועדת יום המורה

 ועדת קהילה 

 ועדת תל"ן 

 ועדת קיימות ונראות 

 ועדת חנוכה 

 ועדת פורים 

 ועדת פסח 

 ועדת שבועות 

 

 הרצאות מתוכננות:

 21משפחה מאושרת במאה ה –ד"ר אייל דורון 

 על הורות ואתגריה –עינת נתן 

 ההרצאות יהיו בעלות מסובסדת וסמלית 

 

 מינויים: 

 ענבל בוקסמן  –נשק וסע 

 שלי נחום – פייסבוק של בית הספרניהול דף 

 יעל חסון תנסה לפנות לאמיר בר סלע ולמרב לרנר – יומן קהילתי

 

 נושאים שהתבקשנו לעלות על סדר היום:

 



שעות משותפות. בשכבת ג' יש שעתיים  8 -התחילו השנה בערבוב בין הכיתות, כבכתה ה'   -ערבוב בין הכיתות 

נסה לבנות מערכת שעות לכל שכבה שתיקח בחשבון את הבקשה, מתוך נ שבועיות מעורבות. לקראת שנה הבאה

 איך עושים את זה חכם ונכון.  חשיבה

 

יקבלו תעודות עם  ' )וכיתות ה' במחצית השנייה(,דלית עדכנה שרק כיתות ו  -עמדת המנהלת לציונים ומבחנים 

ציונים כחלק מהדרישה של חטיבות בניים מסוימות. ימי הורים ימשיכו להתקיים במתכונת של שנה שעברה באופן 

הערכה  –לא יהיו ציונים. כיתות ד'  -שהמשוב יהיה בעיקר על ידי הילד ויאפשר תהליך רפלקטיבי. עד כיתות ג

י דלית מעדיפה הערכות חלופיות כמה שיותר על פני מספרים. ו' יקבלו ציונים. באופן כלל-מילולית. כיתות ה'

דלית חושבת ששעורי הבית  –לכיתות הגבוהות יהיו לוח מבחנים מסודר שישלח גם להורים. לגבי שעורי בית 

 הנושא של ש"ב, תעודות וכו'. ת חשיבה של הורים ומורים לגבי תיים. יתכן ותקום ועדכים להיות מידצרי

 

לח. ילדים בחרו צכזה לפני כשנתיים שלא  ןשירי עדכנה שהיה ניסיו –ילדים בבחירת תל"ן האם ניתן לערב 

בעיקר לפי העדפות חברתיות ולא על פני תחומי עניין אישיים. עצם הבחירה גרם לילדים רבים לא לחוש אחריות 

ומחויבות לתל"ן כאילו זה היה מעין שיעור לבחירה. דלית חושבת שצריך לעבור עם הילדים תהליך כדי שיוכלו 

 וב איך מחדדים ומהדקים את הנושא הזה.   לבחור נכון. בכל מקרה, תקום ועדת תל"ן שתוכל לחש

 

בהעדר תקציב מהמועצות, האם ניתן לממן מתקני ספורט על ידי תרומות של ההורים? צריך  –מתקני ספורט 

 לבדוק משפטית אם ניתן לקבל תרומות. 

 

ש. טקסי חודש יתקיימו בנושא הערכים ולא סביב כוכב השבוע וכוכב החוד  -טקסי החודש, כוכבי השבוע 

התנהגויות במסגרת הכיתתית יהיה כוכב השבוע אך לא בפורום כל בית הספר. דלית חושבת שיש מקום לשבח 

 להצטיינות בלימודים.  טובות, לאו דוקא בהקשר

 

המדיניות הנה שאין שימוש של טלפונים ניידים בבית הספר. אסור לפתוח טלפון גם לא  –שימוש בטלפונים ניידים

 הנייד יוחרם.  בהפסקה. מורה שרואה

 

עלה הנושא של כינים. דלית הסבירה שבית הספר לא יכול לבדוק או להעיר. עלה רעיון שהועד   -חינוך להיגנייה 

ילדים מסוימים נמנעים מללכת. דלית  –יכתוב להורים לבדוק ולטפל. בנוסף, עלתה תלונה על שירותים מלוכלכים 

ידת הצורך לבקש מהמנקה להכנס. כשעולים מקרים כאלו אמרה שהיא עצמה משתדלת לעבור בין התאים ובמ

 שיעדכנו אותה על מנת שיטופל.  לעודד את התלמידים דלית מבקשת

 

 עלה בשכבה ב'. הנציגים בישיבה משכבה ב' לא ממש ידעו על מה מדובר.   -עומס בשיעורי בית 

 



ל משרד החינוך, שאינה משאירה יעל אורון הקריאה את הוראת חוזר מנכ  -התחשבות יתר בילדים אלרגיים 

אלרגי ברמה מסכנת יש בבית הספר ילד אשר כההוראה קובעת ששיקול דעת להנהלה, לצוות החינוכי או להורים. 

 חיים יש לדאוג שהאלרגן לא יהיה בבית הספר בשום צורה ואופן.

 

בודקים האם ניתן לקחת את היתרה של שנה שעברה לתשלומי השנה. בישיבה הקודמת אושרו   -דבר הגזבר 

ש"ח, בפעם הבא יובא התקציב להחלטת הועד. רוב הנוכחים הסכימו  250הסעיפים של תשלומי הרשות על סך 

כל  ש"ח נוספים בתחילת 150על מנת לגבות  PAYBOXלהעביר את היתרה לשנה הבאה. בנוסף, כל ועד יפתח 

ש"ח( על מנת להגיע לכתה ו' עם תקציב נוח יותר להתמודדות עם ארועי  250שנה )מלבד שכבת א שמשלמת 

  השנה האחרונה. 


