
 סיכום ישיבת הנהגה הורים+צוות 

 ביה"ס כצנלסון, גבעתיים 

צוותי ההוראה נבדקו  כל    -ברמה בריאותית  הנחיות.  , בה בכל רגע משתנות התקופה מאתגרתכולנו נמצאים ב

 שליליים לקורונה. ויצאו 

 : מספר עדכונים כלליים

ס. ייתבצעו בדיקות יומיות "יציאה מחוץ לביה  -תחרות שמירה על תו סגול. הפר  -תחרות כיתה סגולה •

 לבדוק ששומרים על הנהלים. 

 תודה לצוות המנהלה שמאפשר את כל הפעילות בבית הספר.   -יום המנהלה •

ז • כיתות  לכיתות  -ח' -חזרת  לחזרה  מודלים  על  לחשוב  בבתחילת    מתחילים  לדצמבר   13-דצמבר. 

 . שדה בוקר כמתחם כיתותביה"ס יקבל את  .יוצאים לחופשת חנוכה

בביה"ס,   נוכחים  להיות  ילדים  שיותר  כמה  להביא  מחוייבות  מתוך  פועל  ילדים שממש ביה"ס  יש 

 . צריכים את החזרה הפיזית ויש כאלו שלא נתקלו בקשיים

נשק וסע )כל הצוות תומך  משמרות הבטיחות חזרו לתפקוד. יש חשיבות להמשיך את   -נשק וסע •

  ברעיון(.

ריכוז    התורנות תתחיל מהשכבות הנמוכות.יחליף את לירון בוז'ו בריכוז הנושא וגיא יקותיאל    סוכם כי

 משמרות יישלח על ידו בהמשך. 

o מוצף הכנסת  ברחוב  החצייה  לעירייה.    -מעבר  ולפנות  מחר  המצב  את  לראות    קרן צריך 

 תבדוק מחר מה המצב ונבקש פס האטה.

o חשוב להמשיך לדווח על הנושא למוקד   תפוסים על ידי קבלנים.  800-830-אזורי חניה ב

 העירוני. 

יאותר    יש התנגדות של חלק מההורים. נמשיך את הדיון בפורום שמתעניין בנושא.  -פנלים סולריים •

 שיוביל את בחינת הנושא מול האחראים בעירייה. הורה 

תפוח פיס שנה שעברה(. כרגע נראה  כמו חוג שבית הספר מסייע לקדם )כמו שהיה    - חברת ״מטיק״ •

לאפשר את זה לתלמידי בית הספר בתוך בית הספר.  הרצון הוא    שיש יותר ביקוש משנים קודמות.

ויש מענה רוית    -אם אפשר  להורים שגרים בסביבה.  ונוח  )השכרת חדרים(  לבית הספר  משתלם 

יחד ו בקשיים כלכליים.  התחייבה כי בית הספר ידאג לילדים שיבקשו לקחת חלק בתוכנית אך יתקל

לא עלתה    לאחר דיון בצוות ההנהגהבמידה והנהגת ההורים תתנהג לכך, תבוטל היוזמה.  ,  עם זאת

 התנגדות גורפת למטיק. 

 עוד לא ידוע מועד הרישום הסופי, ככה"נ בחודש מרץ.   -רישום לתיכונים •

o  םבקשר עם רכזים כדי לתווך מבחינת חומרים והספקירוית והצוות נמצאים.   

o   פגישה של מנהלי התיכונים עם הרשות בשבוע הבאתתקיים. 

o כיתות ח לדחות את תעודות אמצע השנה של  על מנת שיוכלו    ' המנהלים בעיר החליטו 

 לפגוש את התלמידים ולעשות שעות פרטניות 

o עבד לא  כללי  באופן  פרטניות  שעות  פתיחת  של  פרטניות    -הניסיון  שעות  לעשות  ינסו 

 ספציפית. 

. ביה"ס נערך עם סרטון. יהיה בזום  -יום פתוח לעולים לכיתות א    -   1.1.2021  -תות א' רישום לכי •

בניגוד לשנים קודמות ולאור משבר כמובן שטרם ידוע כמה כיתות א' ייפתחו, הכל בהתאם לרישום.  

 .כרגע גם אין מפגשים עם ילדי הגניםהקורונה, 

נעשו שינויים של שיבוצי מורים מקצועיים, בעיקר ובהתאם לכך,    מיפוייםהתקיימו    -מבדקים ומיפויים •

במקביל, ישנן    .יותר  בוהותגגם בחשבון וגם באנגלית לשכבות הבקרוב ייערך מיפוי   בנושאי שפה.

 . יש גם הנחיות שלא מאפשרות לעשות מבחניםהנחיות שלא מאפשרות לקיים מבחנים. 

   מועדים יישלחו בהקדם.השנה בזום. יתקיימו  -ימי הורים •

 משיך את המסורת של עשייה, אבל כמובן בהתאם למצב.נ  .9/12 -יתקיים ב -ם המורהיו •

התמיכה של ההורים בבית הספר ושיתוף הפעולה מאוד עוזרים ונותנים כוח למורים ולצוות בתקופה 

 לא פשוטה זו.



 

וועד גני הילדים   סופגניות, עדיפות למארזים אישיים.כל כיתה יכולה לשלוח לכיתה שלה   -חנוכה •

נרתם, כבכל שנה, לרכישה מרוכזת. כל הוועדים מוזמנים להסתייע. מצ"ב ההודעה שנשלחה גם  

 : לסוןבוואטסאפ של הנהגת ההורים בכצנ

 

,  בכל קפסולה יש שולחן נפרד לכל ילד )למעט מקרים ספציפיים( -הבהרה על הקפדה בריאותיות  •

 מסיכות!  - לא לשכוח

 לכל כיתה בנפרד באולם ללא הוריםיתקיים   -טקס קבלת ספר תורה •

תאריך משותף לכולם. הוחלט כי ישיבות וועדה יתקיימו אחת לחודשיים לסירוגין יתקיימו ב -ועדות  •

הורים   -חשוב לשים לבעם ישיבות ההנהגה, כך שאחת לחודש תתקיים ישיבה מסוג מסויים. 

, מומלץ כי יבחרו וועדה אחת )וכך, גם ברמה הטכנית וגם במהותית,  הנמצאים ביותר מוועדה אחת

 השתתף ונייצר מגוון של קולות בין הוועדות(.  יתאפשר להורים נוספים ל

 מחשבים למשפחות שנזקקו!  57בית הספר השאיל  -מחשבים •

 ️❣הורים יקרים

 ובבתי( הפרטיים גם) בגנים חנוכה מסיבות עבור מוזל במחיר וטריות איכותיות ��גם השנה מוצע להורי הילדים בעיר לרכוש סופגניות 

 .הספר

 ועד ההורים העירוני בגבעתיים מציע השנה רכישה משני עסקים מקומיים: 

 וייצמן מרחוב קייק אוף פיס��

 סירקין מרחוב הופמן קונדיטוריית��

 

 פיס אוף קייק :# 

 ש"ח. 2.20 -סופגנייה קטנה 

 ש"ח ליחידה 6 -דונאט טבעוני 

 שח. 30אפשרות למשלוח בעלות 

 .3.12.2020הזמנות יתקבלו עד 

 דמי ביטול. ביטול לפני תאריך זה אפשרי בהתראה של יום קודם 50%במקרה של ביטול מכל סיבה אחרי תאריך זה ישולמו 

https://forms.gle/YvjNree19fmB8pyu7 

 

 # הופמן :

 שח. 2.50 -סופגנייה קטנה 

 שח. 10 -סופגניה ללא גלוטן 

 ש"ח ליחידה. 6  -דונאט לאלרגיים לשומשום או ביצים 

 שח. 25אפשרות למשלוח בעלות 

 .6.12.2020הזמנות יתקבלו עד 

 במקרה ויש בידוד/סגר )כלומר, לא יגבה כסף עבור מוצר שלא יסופק(יש אפשרות ביטול ללא עלות 

https://forms.gle/2hyyvGSmmYM9bd5y7 

 

 הסופגניות הן פרווה וכשרות למהדרין.

לקונדיטורייה. ניתן לשלם בזמן האיסוף או במזומן או טלפונית עם כרטיס התשלום הינו  שימו לב לפרטים נוספים בטפסים. -לגבי אלרגיות 

 אשראי או בביט/פייבוקס.

 לשאלות ניתן ליצור קשר :

 058-6301043פיס אוף קייק  

 03-6724811הופמן  

 טלפונית ולא הטופס דרך רק תעשה הזמנה ��

 לאחר ביצוע ההזמנה מהמאפייה יתקשרו לטלפון המשלם שהזנתם. 

 ��שימו לב שאם הגננת משלמת )כפי שאמור להיות( יש לרשום את הטלפון שלה 

 חשוב לשמור את אישור ההזמנה מהקונדיטורייה שיתקבל בווטסאפ/סמס.

 

 שמח אורים חג️☀️☀   

 

https://forms.gle/YvjNree19fmB8pyu7
https://forms.gle/2hyyvGSmmYM9bd5y7


. בית  של ממצאי השאלונים של ההורים ושל התלמידים )מצורף במצגת( ניתנה סקירה -שאלונים •

 ח.- הספר יפעל להעביר שאלון נוסף לאחר החזרה של ילדי ז

 

 :  נושאים שיש לקבל בהם החלטה

 שיבוצים לוועדות ולוחות זמנים.  .1

 פעילות חברת מטיק. .2

 התנגדות/הסכמה להתקנת לוחות סולאריים. .3

 

 


