סיכום מפגש מנהיגות הורים 27.7.20
המפגש התקיים בזום בשל הנחיות הקורונה
במפגש השתתפו למעלה מ  100הורים
נציגי בית הספר במפגש:
ד"ר קובי נווה (סיסקו) ,מנהל הכפר הירוק
אריה קוגן משנה למנכ"ל
נעמי אלישיב מנהלת ביה"ס
עירית יצחק מנהלת החטיבה העליונה
דפנה מנור מנהלת חטיבת הביניים
איגור מוזס מנהל הפנימיה
מנהיגות הורים שמה לה למטרה לחזק את הכפר הירוק ולסייע לו תוך שיתוף פעולה ותיאום עם הנהלת
הכפר .מנהיגות הורים פתוחה לכל הורי הכפר ומאפשרת להתעדכן ,לשאול שאלות להעלות נושאים
לסדר היום

נושאי המפגש

 /1הצגת מנהיגות הורים
בשונה מהמקובל בבתי ספר יסודיים ,מנהיגות ההורים בכפר פתוחה לכל ההורים (ולא לנציגים נבחרים).
הורי המנהיגות מסייעים להנהלת ביה"ס והכפר בפרוייקטים מגוונים .פרוייקטים שהתקיימו בהצלחה
בשנים האחרונות – שיפור המזון בחדר האוכל; סיוע בבינוי ושיפוצים בכפר; סיוע בארגון נשף פורים;
סיוע למשפחתונים (מסגרות אומנה לילדים החיים בכפר) ועוד .כל הורה מוזמן ליזום ולממש פרוייקטים
לרווחת התלמידים.
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 /2תרחישים/מתווים לשנת הלימודים הבאה
משרד החינוך מכין כעת מתווה ויפיץ אותו בקרוב לשטח .נעמי אלישיב הציגה שלוש אפשרויות למידה
לשנת הלימודים הבאה ,שמתוכננת להיפתח עם  71כיתות אם:
 למידה פרונטלית רגילה (המתווה מוכן) למידה בבית מרחוק במקרה של סגר מתווה משולב (הברידי) – ביה"ס יחצה לשניים וכל תלמיד יגיע לכפר ליומיים או שלושה בשבועבהמשך החופש תישלח מצגת מפורטת עם מידע לגבי ההערכות לשנת הלימודים הבאה.
דפנה מנור עדכנה שמערכת  TEAMSנכנסה לביה"ס ואם יהיה צורך בלמידה מרחוק ביה"ס ערוך לכך.
עירית יצחק עדכנה שהיום התקיימה בחינת הבגרות האחרונה ,תלמידי הכפר הגיעו להשגים גבוהים
מאוד גם בשנה זו):
איגור מוזס עדכן שהפנימיה מתוכננת להיפתח כרגיל .הפנימיה גדלה וצפויים ללמוד בה בשנת הלימודים
הקרובה כ 700-תלמידים ,כולל תלמידי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים) ותלמידי הקולג' הבינלאומי.
אריה קוגן שיבח את שיתוף הפעולה בין הנהלת הכפר וההורים .ההורים התגייסו לאחרונה לסיוע
בשמירה בבחינות הבגרות ואפשרו לביה"ס לקיים את הבחינות כסדרן גם בתקופת הקורונה המאתגרת.

 /3תשלומי הורים
הורים הזקוקים להנחה בתשלומים יפנו לאורית פיקסמן במייל  oritf@kfaryarok.org.ilהפניות נדונות
בדיסקרטיות על ידי הנהלת הכפר ומובטחת תשובה לכל פנייה.
אריה קוגן הציג שתי אפשרויות לגבי תשלומי הורים –
בלמידה רגילה יגבו תשלומים רגילים.
במודל היברידי בו התלמידים יגיעו לביה"ס לחלק מהימים ישלמו ההורים תשלום חלקי ,החישוב
המדוייק של החיוב/החזר יוסבר להורים כפי שנעשה לאורך השנה האחרונה .תודה מיוחדת לטל אנג'ל
ממנהיגות הורים שסייע להנהלת הכפר בחישוב ההחזרים.
יש לציין כי מערך ההסעות יופעל ויגבה עבורו תשלום מלא בכל הימים בהם ביה"ס יהיה פתוח ללמידה
(גם אם התלמידים יחולקו לקפסולות ויגיעו רק לחלק מהימים) ,שכן מבחינה לוגיסטית לא ניתן להפעיל
חצאי הסעות.
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הכפר הירוק הוא חברה ממשלתית לתועלת הציבור ללא כוונת רווח .סיסקו הדגיש שכלל התלמידים
בכפר מקבלים סבסוד כספי שמתאפשר הודות להכנסות הכפר מפעילות כלכלית .עיקר ההכנסות הוא
מהשכרת שטחי הכפר לגופי חינוך כגון גני ילדים פרטיים וקייטנות בחופשת הקיץ .השנה עקב הקורונה
נפגעו מאד ההכנסות ויהיה צורך בגיוס מוגבר של תרומות (ראו בהמשך).

 /4חדר האוכל בתקופת הקורונה
חדר האוכל והמתחם הפתוח שלידו ,הוא מקום מפגש חשוב ויש לו משמעות רבה בחיי החברה בכפר.
השנה פעל חדר האוכל עפ"י הנחיות התו הסגול והכונה היא להפעילו במתכונת דומה גם בשנה הבאה.
באם יהיה צורך ,הכפר ערוך לספק ארוחות בחמגשיות בכיתות במקום בחדר האוכל.

 /5פרוייקט מחשב לכל תלמיד/קרן ערבות הדדית
דניאלה צולר ונועם זינגר ממנהיגות הורים הובילו השנה פרוייקט של מתן לפטופים לתלמידי ביה"ס
והצליחו להשמיש ולהעניק למעלה מ 70-מחשבים .המחשבים קריטים על מנת שהתלמידים יוכלו
להתחבר ללמידה מרחוק ולקחת בה חלק .כל מי שיכול לתרום מחשב לפטופ (משומש או חדש) אנא צרו
קשר עם דניאלה צולר בטלפון .054-5355630
בנוסף מנהיגות ההורים מקימה כעת קרן סיוע לכפר .מטרתה העיקרית של הקרן היא רכישת מחשבים
לתלמידי הפנימיה והמשפחתונים ולהבטיח "מחשב לכל תלמיד" .דניאלה צולר ורפי רומנו ממנהיגות
הורים ישיקו קמפיין מימון המונים בכדי לגייס את המשאבים למטרה חשובה זו.

 /6פרוייקט חולצות הכפר
ענבר סמסון ממנהיגות הורים יזמה פרוייקט לאיסוף וחלוקה של חולצות משומשות במצב טוב .תודה
לענבר ,להורים שהתנדבו לאסוף את החולצות (ברוב הישובים) ,ולהורים שהביאו חולצות לנקודות
האיסוף .חלוקת החולצות תתבצע ביום חלוקת הספרים.
ניתן לראות היכן נקודות האיסוף או את רשימת ההורים שיסיעו לכם – במייל /בהודעות ווצאפ שנשלחו
וישלחו במשוב.
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 /7הפצת הודעות מהכפר להורים
נוסף למייל ולמשוב ,מנהיגות הורים מפעילה קבוצת ווטסאפ יעודית למשלוח הודעות .טל אנג'ל הקים את
הקבוצה ,ורכזות מנהיגות הורים ד"ר אריאל להמן ואתי גיצלטר מפיצות בה הודעות .בכל כיתה ממונה
הורה שתפקידו הוא לקבל את הודעות המנהיגות (מספר מוגבל של הודעות לאורך השנה – מידע חשוב ,או
בחירום) ולהעביר אותן לכיתה .נציגי כיתות שטרם הצטרפו לקבוצה צרו קשר עם טל אנג'ל בטלפון 054-
 .2377456השנה ישנה חשיבות מיוחדת להעברת ההודעות בשל ההתנהלות לצד הקורונה.

 /8שאלות ותשובות
שאלה :האם יש חשיבה על הפן החברתי בקליטת תלמידי כיתה ז'?
תשובה :דפנה מנור עדכנה שהצוות נערך על מנת שהחוויה החברתית של שכבת ז' תהיה מוצלחת גם
בתקופה לא שגרתית זו .ישלחו הודעות והפתעות בדואר...

שאלה :מה הסטטוס לגבי חינוך פיננסי בכפר?
תשובה :חיים קארו ממנהיגות הורים התנדב להעביר הרצאות חינוך פיננסי בזום שזכו להצלחה רבה.
חיים מוכן להעביר שוב הרצאות בנושא – תודה!

______________________________________________________________________
הורים המעוניינים לפנות בשאלות וביוזמות למנהיגות ההורים מוזמנים ליצור קשר עם אריאל להמן
במייל  Arielle.consult@gmail.comו/או עם אתי גיצלטר במייל gitzetti@gmail.com
סיכמה ד"ר אריאל להמן ,אמא של יסמין ודריה הלוי
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