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24.2.15 

 24.2.15פרוטוקול כנס הנהגות יסודי שני ב

 

 יו"ר מועצת ההורים -חגית שמחוני

 

 מפגשים של הנהגות הורים מהחינוך היסודי ומהחינוך העל יסודי. לכולם, כמו שהבטחנו, יש מסורת  שלום

 הוא  השני  של החינוך היסודי.המפגש הזה 

 

 מייסדת עמותת סיני. – ליאת סדס

 

התשתית של הפעילות  ישראל. דורון צינמון חבר בעמותה.ערב טוב שמי ליאת סדס ואני מייסדת עמותת סיני, סיוע לנוער 

, אנחנו מחלקים חבילות מזון 750ים ע הדגל שלנו הוא פסח, אנחנו מחלקאנחנו עמותה. מבצ 2000היא בי"ס ניב. משנת 

ר, השנה הצטרף מי שמלווה אותנו הם בתי הספר, אורט, ניב וקצי ת  וחיתולים, תומכים בבנות מצווה.מטרנו  תיקי בי"ס,

 אלינו בי"ס שינקר.

ילנו מקבל חבילות מזון מה שאנחנו מבקשים זה לאסוף מכל בי"ס מוצר אחד בלבד. כל בי"ס שאוסף מצרכים בשב

יש לנו צוות גדול של  יש יותר ויותר משפחות נזקקות. אנחנו צריכים עזרה כי במהלך השנים זקקות אצלו.למשפחות נ

 שפחות.את ההסעות ומעביר את החבילות למ מתנדבים שביום החלוקה עושה

 בי"ס שמעוניין שיצור עמנו קשר.

 

 מנהלת אגף חינוך יסודי  -יהודית בראון

 

הייתי מנהלת בי"ס שז"ר, בשלוש השנים האחרונות מנהלת את אגף החינוך שלום לכולם, אני מנהלת אגף לחינוך יסודי, 

 היסודי.

 

שנה וקרן קרב, שילוב של כספי הורים, מימון של משרד החינוך ומימון של הרשות.  20פועלת בעיר מזה  – קרן קרב

 שליש, שליש ושליש. ישנו אחוז ניכר של מלגות לנזקקים.

 ה עיצוב וחדשנות, עיצוב שפה, עיצוב סביבה לימודית, חדשנות, יזמות.נוך, זהמיקוד של הרשות ומינהל החיהשנה 

ועדי ההורים והעלינו את ההצעה שלנו להגדיל את השעתיים וחצי לשלוש שעות ללא הגבלה של שעות  קיימנו שיחה עם

להשאיר את העלות  ביה"ס. הצענו להגדיל את העלות להורים כדי לממן שלוש שעות מספטמבר. ועד ההורים התנגד ודרש

 כפי שהייתה.

שעה אחת מיועדת לנושא התקשוב, שעה שנייה תתמקד בתוכניות העירוניות, בעיר יש שפע של מוזיאונים  –: הוחלט

נו להשתמש במשאבים שיש לנו ונשתמש בהם כספקים ראשונים וזה יוזיל לנו את העלויות. שעה ומוסדות תרבות והחלט

 ם מה שהם רוצים.שלישית, שעה שבתי הספר בוחרי

 

 . בסוף שנה שעברה היו יתרות למרבית בתי הספר, הוחלט שהיתרות ילכו לנושא התקשוב.בכל שנה יש יתרות קרב

 

 בנינו שנה שעברה תוכנית אם והגדרנו שלושה שלבים: – בנושא התקשוב

 מהזמן, תהיה למורה אפשרות לקיים שיעור מתוקשב. 100%מחשב ומקרן  –כתות מתוקשבות  .1

 בדת מחשבים ניידת.מע .2

 הייפד, מחשב נייד. –מכשירי קצה  .3

כדי להתחיל את תוכנית התקשוב במצב מיטבי אפשרנו באופן מיוחד בהסכמת ועד ההורים להשתמש ביתרות קרן קרב 

 לצורכי רכש ציוד לתקשוב.

 

 עיריית חולון בשלב של סגירת נושא מימון טכנאי לכל בי"ס יום בשבוע.
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 18.3.15בהמשך פרוטוקול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:         
 

 052-4237683                         נייד: 

 

 

 http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לנו לייק : 

       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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