
 
 
 
 

 61.367נושאים לישיבת חינוך _
 

 הר בן ברק )זילס(,אבירן, זעייק יפה, תם -שוחר: רותם אשד לביא, ורד לוין, ורד נוכחים
 אופיר בן פורת נציג ועד מרכזי. דפנה טבתו לביא אלקנהרוני  אופיר בן יוסף,

 
 

 : חוזה תמ"ת .1
 תאנה :ת"בתמ מאושרים גנים) ת"התמ י"ע מאושרת בנהלל החינוך לגיל הרך מערכת

 בשנה שבוצעו הכפרית בקהילה ת"התמ תנאי עדכון אף על ת"תמ סמל לנו ויש( וגפן
 .האחרונה

 אוטומטי  באופן שנים והוא כל שנה מעודכן 6למערכת יש את הסמל כבר  -חידוד
 

 הרצאות הורים: .2
בנהלל התקיימה הרצאת הורים ראשונה בנושא יחסים בין אחים. ההרצאה הינה חלק 

 הרצאות. ההרצאות הן בשיתוף ועד חינוך נהלל והמועצה. בהרצאה נכחו  3מסדרה של 
מספר גדול מהצפוי המעיד על הצורך והמענה שניתן לו. הורים מכל העמק,  121 -כ

ההרצאות הבאות  .לנציגי המועצה הועברו שעלובוצע משוב על ההרצאה וההערות 
 .קרוב למועד יפורסמו

 
 

 
 פרויקט "גן יער", פרויקט שירון .3

עלתה הצעה מגן תמר לקיים פרויקט שירון. הפרויקט כבר קיים בישובים אחרים בארץ 
תחום ייחודי מקום טרה להתחיל ליישמו בנהלל. במסגרת פרויקט זה מיעדים מוה

ל והמקום אמור לכל מהלך שעות הגן.בוץ לשטח הגן חממפגש לילדים  שמאפשר
הילדים בליווי צוות הגן שתילים וכו' אדני רכבת,  'מהטבע לדוג רחבה עם חפצים

גן גנן . הבקשה עלתה מירון )פיתות על סאג' מקיימים פעילויות טבע כגון הכנת
 .את המפגש הזה אחת לשבוע ולקיים להכין את המקוםתמר(

 .במסגרת הוועדויתקיים דיון  לעומקו מסודר לטובת הצגת הנושאירון ישלח חומרים ב
  



 
 
 
 

 פינת ישיבה ליד גן גפן .4
 ת איסוף הילדים לפני היציאה לטיול.עלתה הצעה להכין פינת ישיבה ליד גן גפן לטוב
ותבוא עם הנושא  שהעלתה את הרעיון זהר תבדוק  את הנושא לעומקו מול ענבל זריאן

 .מגובש לישיבה הבאה
 
 הוריםסקר  .5

השנה יתקיים סקר הורים. רוני תשלח את הפורמט הקודם לוועד, הפורמט יעודכן 
 במהלך יוני.להורים בהתאם לפידבקים. המשוב יישלח 

 
 תקני גנים .6

המערכת לא תגדל מספיק מבחינת התקנים של לשנה"ל תשע"ז, לפי התקנים והצפי 
אבל נכון לגן נוסף  כנהות הצפויות. יש תוכנית בנייה מובההרחאף משרד החינוך על 

 .תתקוצב בנייתו. אנו פועלים לאישור התקן לשנים הקרובות. לתשע"ז לא 
 

 21:11בשעה  11.4.16ישיבת הועד הבאה תתקיים: 
 

 
 
 
 
 


