
 
 
 

 

 

  09-9596-509 -הנהלת בית הספר: טלפון   6099000כתובת: דואר שפיים, שפיים 
 563-9596-09 -פקס   info@hofhasharon.orgדואר אלקטרוני: 

 553-9596-09 -חטיבת הביניים: טלפון   www.hofhasharon.orgכתובתנו באינטרנט: 
 09-9596-558 -פקס  1מתוך  1עמוד  470625סמל מוסד: 

 בית החינוך המשותף חוף השרון

 ע"ש פולין והלר )חל"צ(

 ז"פעילות הנהגת הורים לשנת תשעסיכום 

 

 סיכום פעילות הנהגת ההורים לשנת תשע"ז:להלן 

  וועדת קשרי קהילה כמיטב המסורת המשיכה לפעול עם אנה הנהדרת, וסיכמה את השנה באמרה "מזל

ובית איתור צרכים של הקהילה ו חיזוק הקשר של בי"ס עם הקהילהשיש לנו את אנה"! מטרת הוועדה 

עדה אורגנה ארוחת בוקר מפנקת למורים לכבוד . במסגרת פעילות הוומענה הולםהספר תוך ניסיון לתת 

יום המורה, בפורים סייענו לבית הספר בתגבור של הורים מלווים וגיוס סיירת ההורים, ההפנינג השנתי 

 שהשנה נערך בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער במועצה ופרויקט בית אלעזרקי.

 יטריה ולקדם מכירה של אוכל בריא. וועדת קפיטריה הגדירה כמטרה לשפר את איכות האוכל הנמכר בקפ

התקיימו מספר פגישות עם בעלי הקפיטריה, הובטחו הבטחות שלצערינו לא עמדו במבחן הזמן והביקוש 

של הילדים. במקביל נערכו שיחות עם גורמים בשפיים על שתוף פעולה בנושא ארוחת הצהריים של הקיבוץ, 

האוכל בקיבוץ. ישנן דילמות רבות בנושא ואנו מבינים  הגשת האוכל בבית הספר במקום שהילדים ילכו לחדר

 כי הנושא לא מוצה ועלינו בשנה הבאה להמשיך ולעבוד על מנת למצוא את הנוסחה המנצחת. 

  וועדת בינוי בתחילת השנה נרתמה לסייע לבית הספר בסוגיות של הרחבת כיתות, העדר מענה למרחבי

ין ההורים, בית הספר והמועצה. בשלב די מוקדם ההורים לא ספורט וצורך באודיטוריום. התחיל דיאלוג ב

מבנים יבילים ובתכנון  2נדרשו להמשך סיוע בקידום התכניות. לקראת השנה הבאה יוצבו בבית הספר עוד 

 כיתות. 9בניית מבנה בן 

  נלקחו החלטות כגון: תשלום אחיד 98.2%מצוינת של תשלומי הורים,  ועדת כספים דיווחה על גביה .

למסלולי חטיבת הביניים )פרט למוסיקה( על מנת לאפשר אחידות בהיקף הפעילויות שמחוץ לבית הספר 

ומעבר פשוט בין המסלולים. בנוסף, עקב קשיים בגביה של תשלומים מתלמידים הגרים מחוץ למועצה 

ולעיתים אח"כ מפסיקים, הוחלט כי תלמידים אלו ישלמו מראש את תשלומים  המשלמים בשנה הראשונה

 שנים בפריסת תשלומים הוגנת. 3של ה 

  וועדת הסעות עבדה בשיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר והמועצה על פתרון הולם לשעת ההגעה

ילדים המוקדמת לבית הספר, שעת התחלת הלימודים המוקדמת וזמן ההמתנה בצהריים. מצאנו שה

נמצאים זמן רב במצב המתנה הן בבוקר והן בצהריים. הוצע פתרון לשנות את שעת התחלת הלימודים 

הנושא אינו נסגר יסודיים. ובכך לאפשר לעשות הצרחה בין הסעות בתי הספר היסודיים והעל  8:30לשעה 

בימים אלו אנו עדיין  ישנם קשיים ביישום ההצעה, חלקם אובייקטיביים לוגיסטיים וחלקם אישיים.עדין. 

 עוסקים בפגישות בנושא עם המועצה ונשמח לעדכן בקרוב על ההחלטות ודרכי הפעולה.

בנוסף לפעילות הוועדות ההנהגה דנה עם הנהלת בית הספר על מערכת המשוב ונשמעו דעות לכאן ולכאן, על דרכי 

מיצב, תהליך החלטה על אמצעי הקצה  התקשורת עם ההורים והקהילה בעת קרות אירועים חריגים, תוצאות מבחני

לילדי כיתה ז' שיגיעו אלינו בשנה הבאה נעשה השנה בשיתוף פעולה עם הורים משכבת ו' בבתי הספר היסודיים 

ועבר יותר חלק. בישיבתנו האחרונה הציגה עירית תכנית עבודה עשירה לשנה הבאה, עשירה ומגוונת בהתפתחות 

 ם ולילדים מצטיינים. פדגוגית המותאמת לילדים עם קשיי

 בברכה,

 הנהגת הורי חוף השרון,בשם 

 ישראלרוית 
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