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 8.3.2020פרוטוקול ישיבת ועד הורים מרכזי 

 לימור שושני.: אביב מנהלת מחלקת חינוך, יו"ר טל ורד , יו"ר נורית שריג , אבי , נוכחים 

 :אביב קליין – עדכונים

לא משתמשים בשירות של גוגלה ולכן הן החליטו להשתמש בסכום  גני טרום טרום – גוגלה .1

 .₪ 1250למופע אלומיניום בסוף שנה ולפעילות פורמלית . עלות לכל גן 

חולון, מוזיאון  -לאחר שיח עם צוותי החינוך בגנים הוצגו מספר חלופות: מוזיאון הילדים  – טיולים .2

מן הנסיעה הארוך עבור הילדים לכן הבעיה היא ז –המדע בב"ש, החווה החקלאית באשדוד 

 ת באשדוד .הגננות מעוניינות בחווה החקלאי

נבדקו , תבוצע פעילות ביום העצמאות, למכיוון שטו בשבט בוט - חגיגת עצמאות לילדי הגנים .3

 . ריקודי עם – בר גילד"ר לוי הגננות מעדיפות את הפעילות של  -מספר חלופות 

קיום הפעילות יום שישי,  24.4.2020הגנים וכיתות א' בגן דוד בתאריך  תתקיים לכלהפעילות 

  מותנה בהנחיות משרד הבריאות.

טנה לכלל ילדי הגנים בחופשת הפסח.    ההחלטה ינבדקת אפשרות להפעלת קי -קייטנת פסח .4

 תתקבל בכפוף להוראות משרד הבריאות.

 :נושאים נוספים

ושכת של גננת , במידה וגננת לא מגיעה עקב מחלה תקופה ארוכה אבי: יש לי הצעת ייעול לגביי מחלה ממ
 ניתן שהורים יתנדבו להחליף / לעזור בסבב.

 מפאת צנעת הפרט של הילדים בגן.להורים להחליף צוות בגן אביב: משרד החינוך לא מאשר 

מזיוית נורית : נציג גן שקד לא פה אך ביקשו ממני למסור שהם שמחים שתמר חזרה אך נהנו מאוד 
 וההורים היו שמחים שהיא תישאר בצוות של גדרות.

אביב: מכיוון שאנחנו מועצה הכמות נמדדת לפי כמות ילדים במושבים, כרגע אנחנו לא מאשרים להורים 
 נדע כמה גנים מאושרים לנו. 31.5 -שרוצים לרשום את הילדים למסגרות מחוץ לגדרות , עד ה

הועד. נושא חשוב הוא נושא ההסעות שכדאי להעביר את בריי טל: לאחר ועדת החינוך עדכנתי את ח
 הורדת הילדים למקום מרכזי אחד. 

חשוב להדגיש שמשרד החינוך , הנושא ידון ביחד עם בני אחראי על ההסעות ועם שמעון הקב"טאביב : 
ת של נדרשת גם אחריושלא מתאים לכל ילד לכן  3חובה ואצלנו זה שרות כבר מגיל  גילמפעיל הסעות מ

 לבחון האם הילד יכול לעמוד בכללי ההסעה והירידה לגנים.ההורה 

טל: הייתי שמח שנקבע יום בבוקר ונראה איך מתנהלת ההורדה מהאוטובוסים , דבר נוסף שעלה שיש 
 צורך לעשות משמרות זהב וסבב של נשק וסע בעזרת ההורים.

בהורדת הילדים כי יש ילדים קטנים והם אביב: עדיף שההורים יעמדו בשביל של הבית ספר במקום עזרה 
 לא מכירים את ההורים.

 טל: נשמח לקדם את הקשר שלנו עם הגננות .

 ננסה לתאם פגישת תאום עם הגננות אביב: 

 נורית : חברי הועד רוצים להרגיש יותר משמעותיים, השנה נגמרת ואנחנו לא מרגישים שעשינו משהו.
תה יותר של למידה יכאן וגם של הרבה מחברי הועד ולכן השנה היזו שנה ראשונה שלי ושל מיטל אביב: 

ובהמשך ננסה לחשוב יחד לקראת שנה הבאה איך לשלב  נשמח שתיסעו לנו בפעילות יום העצמאות
 אתכם יותר.


