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 18.09.22ישיבת הðהגה ראשוðה 
          
          שרון דיין בן מאיר   מðהלת

          מירה ביז'אווי  ס. מðהלת

          שירה אופðהיימר שמע  יו"ר 
          יגאל יצחקוב  סגן 

      לא ðכחה שלחה הודעה לפðי)   ליאת אוðגר סגðית

         
  ðוכחות  2משקיף   ðוכחות  1משקיף   ðוכחות  ð2ציג   ðוכחות  ð1ציג  כיתה

                  1א
          כן  ðורית כהן  כן  דðיאל גולדשטיין  2א
  כן  אודליה שפר   כן  ðועה מוגרבי   כן  איילת יוðאי קðי  כן  פזית לביא 3א

  כן  ליðור קרזðר  4א
 -איילת אוליבה 

          כן  מירום
          כן  שירי ברðס    כן  שירלי פלג  5א
               1ב
          כן  גלית גריðברג   כן  אודרה שלום  2ב

  כן  ðדין ימין  כן  ðוי פרץ   כן  עדי ביז׳אוי  3ב
שרון ðווה 

  כן  אביבי

  כן  כהן -טלי סלעי  כן  מיכל הזלמן  4ב
לילך הוק 

  כן  רחל יעבץ    כן  פרידמן

        ליאת אוðגר  כן  דðיאלה שפיגל   כן  יעל וולðר   1ג
      לא   אבגר  כן  שירה ðטיף ג׳ורדðו  כן  טל כפיר 2ג
          כן  הדר שיק  כן  יהודית דוד 3ג
      לא   עðת גרוסברג   כן  לðי צבעוðי    כן  שירלי טוויג  1ד
      לא   לילך רחמיזאדה  כן  רועי מימרן  כן  עמרי בן צבי 2ד
          כן  הגר זורע   כן  שולה סלמה   3ד
      לא   יעל שמעון מאðי   כן  עðבל אביטל  כן  דרורית שפיר 1ה
      לא   רומי  כן  אבישי אבðר   כן  אדמית ויðשטוק  2ה

  איילת ארז  3ה
לא 

          כן  שðי כהן  (בחו"ל) 

  מיכל קצב 1ו
לא 

          לא  יעל לי    (בחו"ל) 
          כן  ðיר ביטון  כן  שפיס -טל בוטל 2ו
          כן  דðה רוכמן  כן  מאיה ששוðי 3ו

  

  

  

  

  

  

 



 דברי שרון המðהלת   -חלק ראשון

 שיבה יצירתית חימוש עצמי משר ק – ק.מ.ח

 

 שגרות: 

 דקות בתחילת יום הלימודים המאפשרים ðחיתה רכה לתלמידים  20 –בוקר "רן"  ●

 השיר ישתðו מעת לעת  -צלצול בוקר ●

 ספרים ילדים מביאים ספר אישי. בכיתות הבוגרות ילדים ידברו וימליצו על   -זמן קריאה ●

חולקה מחברת רפלקציה לכל תלמיד, יש לכל מורה שאלות רפלקציה שהילדים יתרגלו  -רפלקציה  ●

 חשיבה רפלקטיבית על מה שהיה ויתרגלו כתיבה רגשית 

● S.E.L   - Social Emotional Learning   

 

 תכðים רגשיים: 

 MindUpשכבה א +ב:  פרויקט "ואהבת", מðיידפולðס ו   

 MindUpשכבה ג: יוגה, ðבדקת תוכðית ðוספת ו 

 MindUpשכבה ד: יוגה, **מעגלי א.ב.י   ו 

 MindUpשכבה ה: *מצמיחים, בשאיפה להכðיס את "מידע אמין על מין" 

 MindUpשכבה ו: "מידע אמין על מין", ימאות ו 

 ימי סדðא שמייצרים אקלים חיובי בכיתה, דיðמיקה קבוצתית  3  -* מצמיחים 

סדðא פעם בחודש לשעתיים לכל כיתה. משחקים חברתיים שדרכם מלמדים מיומðויות   –מעגלי א.ב.י ** 

 חברתיות

MindUp -  פיילוט חדש בבית הספר. הילדים לומדים איך המוח עובד, איך משתמשים במוח כדי ללמוד

 יותר טוב.  

 תמיכה לימודית ורגשית

  אðגלית -רוðה 

 מתמטיקה -גוגי 

 קרב מגע

     חקלאות

 אילוף כלבים 

 



 תוכðות רגשיות ולימודיות

Safe school – ('אה, כעס וכוðק) בחריםð ושאיםð ים לילדים עלðספריית סרטו 

See Me –  שאלון חברתי 

 ברייðפופ     

 תוכðות לימודיות (מקבלים סיסמה מהמחðכת)   גלים פרו 

   עת הדעת

 יישומתיקה

 

 כוח הוראה

. כמו שאתם בוודאי יודעים ושומעים, יש מחסור במחðכים המערכתאתגר גדול  המהווה עומס כבד על 

 ובמורים.

 

  תקשורת עם הצוות החיðוכי 

הורים שרוצים לתאם שיחה או פגישה  בðוגע לילד/ה שלהם איתי שרון מðהלת בית הספר או עם צפריר 

דרך המייל של בית או   073-3845370בבית ספר  קשר עם המזכירותיועצת בית הספר  יכולים לפðות וליצור 

  aran4u.telaviv@gmail.com הספר 

יש לכבד את הזמן הפרטי של ðיתן לפðות למחðך בכל כיתה בזמðים שהמחðך קבע ועדכן את כיתתו. 

 .לפðות במהלך שישי ושבתולא  ושלי המחðכים

   .לשמור על גבולותחשוב מאוד 

 . אין להיכðס לבית הספר במהלך היום לטובת שמירה על בטחון הילדיםכמו כן 

 

 שðה לארן  50השðה חוגגים  

 אפשר לחבר את הערב הקהילתי לאירוע

 

 

 

 

 



 

 שיפוצי קיץ ושיפוצים עתידיים 

 בוצע: 

 בור קפיצה

 מדרגות הטריבוðות

 ברזיה

 שירותי מורים 

 כיתות ומסדרוðות צביעת 

 החלפת ריפוד לספות למידה בקומה האחרוðה

 החלפת ספרות במסדרוðות

 דשא סיðטטי ðוסף 

 בעתיד: 

 .  ðדחה לשðה הבאה בגלל שיðוי אופן הביצוע על ידי העירייה -קירוי מגרש הכדורסל

 לא בוצע: 

  החלפת ריהוט כיתות ג+ד ( מקווים שיקרה בקרוב)

 הגיע הריהוט החדש לכיתות ג ד  22בסוף אוקטובר   –עדכון 

    



 שירה , יו"ר הðהגת הורים -חלק שðי 

 

 פעמים בשðה, התחלה אמצע וסוף.  3הðהגת ההורים מתכðסת 

בהתחלה מגיעים הרבה הורים ובסוף לא קרה כמעט כלום. רוב העבודה היא בוועדות, הן חייבות להיות 

 פעילות. 

  א האחראי עליה. השðה יהיה ðציג בכל ועדה שהו 

קימת אמðה להðהגת הורים (שירה תשלח לחברי ההðהגה בוואטס אפ). באמðה כתוב כי יש  

לפðות תחילה לועד הכיתה במקרה של בעיה או בקשת עזרה. במידה והועד צריך עזרה ðוספת, 

  פר. תטפל או תפðה אותו לאחד מהסגðים שלה שיעזרו בטיפול הðושא מול בית הס  הוא יפðה ליו"ר והיא

  

 ועדות: 

תוכðית לימודים ðוספת. הועדה בוחרת את התל"ðים. אפשר להעביר סקר בקרב   -ועדת תלן ●

ההורים/ תלמידים כדי לבדוק אם התלן טוב או לא. צריך לדאוג שכל ההורים משלמים בזמן כדי 

לא שיהיה איך לשלם לכל המפעילים. לא ðיתן לדעת מי שילם ומי לא . אם לא כל הילדים בתלן , 

 יהיה תלן. 

 היתה פעילה השðה -ועדת צהרון ●

אקלים חברתי של הילדים, צריך לכתוב את האמðה הכללית של ההתðהלות  -ועדת אקלים ●

 בקהילה 

אחראית על כל האירועים שההðהגה לוקחת בהם חלק במשך השðה (יפורטו   -ועדת  אירועים ●

 בהמשך)

 ם שילוב של הכיתות הקטðות ושל ילדים משולבי -ועדת הכלה ●

 היתה פעילה גם שðים קודמות – ועדת בטיחות ●

 לחבר את הקהילה לקשישים, חיילים, ðווה חðה וכו' -ועדת קהילה ●

   ועדת ðימי שירותימי ●

 יוזמה לדחיית רכישה של טלפוðים חכמים באמצעות חתימה על אמðה.  –ועדת טלפוðים בטוחים  ●

טלי כהן הציגה את הðושא של "תðו לגדול בשקט" על הטלפוðי ם הטפשים לשכבות הðמוכות ועל  

החשיבות להסביר להורים ולילדים על שימוש בטלפון עוד לפðי רכישתו.  על הטלפוðי ם הטפשים 

ðמוכות ועל החשיבות להסביר להורים ולילדים על שימוש בטלפון עוד לפðי רכישתו. לשכבות ה

מדובר ביוזמה שהצליחה לפðי מספר שðים בהובלתם של ðטלי מרכוס ומאיה  (שתי אמהות מבית  

  הספר)   

  תהיה אחראית על הועדה. 4כהן מכיתה ב  טליהוחלט שהשðה 

  

  

 



 פעילויות שðתיות 

פרוייקט שקם בתקופת הקורוðה. לדוגמה: לבקר קשישים פעם בשבוע, לתת   -למד ערבים זה לזה ●

 להם שי לחגים וכו' 

 שוק ארן  ●

ימי הרצאות של הורים , יומיים של סיורים במקומות העבודה. מתחיל מכיתה ג'  3 -אקסלרטור ●

(קשירת שרוכים, תיקון אבל הורים בכיתות הðמוכות יכולים  להעביר שיעור על מיומðות כלשהי 

 גלגל אופðיים  וכו') 

יש סכום כסף שהרווחðו בשוק ארן משðה שעברה שכדאי לחשוב מה עושים  –תוכðית כלכלית  ●

 איתו

 שעת קוד ●

 ðטיעת עצים  ●

 האוצר האבוד ●

 ðווה חðה  ●

 משלוח מðות בבתי אבות בפורים ●

חי המðות. המשלוח יהיה  תצא הודעה מהðהגת ההורים מה שמים במשלו   -* לגבי משלוחי מðות בכיתות

 אחיד , כל ילד מכין משלוח (לא קðוי)  מוסיף לחוויה של הðתיðה מצד הילדים. 

 תשלומים וגביה 

 ₪ לתלמיד (למעט כיתות ו) 250הועד יגבה עד 

₪ להðהגת ההורים לטובת מתðות לא.ðשי מðהלה, מורים מקצועיים ויום  550כל ועד יעביר סכום של 

 המורים

 

 - ðוספים שעלוðושאים 

לשכוðה קימת ערכה רב פעמית  - שימוש בכלים רב פעמיים באירועים של הכיתה ובית הספר  . 1

שðקðתה לפðי מספר שðים במימון עירית תל אביב. ðיתן להשתמש בערכה בתיאום מראש מול  

 פזית לביא.

  ת.  יש להקפיד על שיח מכבד גם במקרים של מחלוקו  -מכבד בהðהגת ההורים ובקהילה   שיח .2

אחת ממטרות הðהגת ההורים היא לא להשתיק את ההורים, אלא ליצר שיח מכבד גם בðושא מחלוקות ואי  

  הסכמות.  

  כל חבר בהðהגת ההורים צריך לכבד את הכללים הללו כדי להיות חבר בהðהגת ההורים. 

 

  היו"ר ולכן שירה תמשיך שðה ðוספת.יו מתמודדים על תפקיד בחירות: לא ה

  ממשיכים השðה יגאל יצחקוב וליאת אוðגר.לא היו מתמודדים על תפקיד הסגðים ולכן  –סגðים 

 פזית לביא –סגðית חדשה 


