עיקרי פרוטוקול ישיבת נציגות הורים בית ספרית
ביה"ס "נופי ים"
ישיבה מס' 7.9.2012 - 1
נוכחים:
מנהלת ביה"ס  -הגב' יעל מזור
צוות חינוכי – כלנית בר-און )מחנכת א ,1מורה מקצועית לספרות ורכזת חברתית(
לירן שוויצר )מחנך א ,2רכז בטחון ובטיחות(
נציגים א - 1טלי קלינגר ,יפה בן צור טנזר ,מורן שטרום
נציגים ב  -מיקי רביב ,שרי צוק
נציגים ג  -טלי מורן ,מיכל יניב ,אווה שריידר ,דור יעקובי

נציגות הורים:
 .1מועד מפגש נציגות הורים :המועד הקבוע לישיבות נציגות ההורים הבית ספרית יהיה
יום א' הראשון של כל חודש קלנדרי בשעה .20:00
 .2אופן התנהלות הנציגים בכיתות :נציגי כל כיתה תשלח להורי ילדי כיתתם דוא"ל ובו
יבקשו את ההורים להעלות נושאים ועניינים שלדעתם יש לדון בהם במסגרת נציגות
ההורים הבית ספרית.
בית כנסת במתחם בית הספר:
 .3תוקצה כיתה במבנה בית הספר לקיום בית כנסת )תפילות בשישי-שבת ובחגי ישראל(:
בהתאם להכרעת בית המשפט לאנשי חב"ד תוקצה אחת מכיתות מבנה ביה"ס .הכיתה
המוקצת משמשת בעת הזו ככיתת גן גדולה בעלת גישה מחצר ביה"ס.
 .4יבחן שיתוף פעולה עם אנשי הדת :נציגות ההורים העלתה הצעה לפיה הנהלת בית הספר
תפנה לאנשי חב"ד לשיתוף פעולה בחגים.
אבטחה ו"שער פתוח":
 .5האבטחה ביה"ס תוגבר :לבקשת נציגות ההורים הבית ספרית בכל בוקר טרם פתיחת
שערי ביה"ס לתלמידים ,תתקיים סריקה זהירה .הדבר נדרש היות וחצר ביה"ס פתוחה
לשימוש והנאת הקהילה בשעות אחה"צ והערב .בימי א' תתקיים סריקה הדוקה ביותר
לרבות במתחם הגן המשמש לבית כנסת .נושא "שער פתוח" לאחר צלצול הבוקר יבחן
ויקבע ע"י הנהלת בית הספר.
נושאים כספיים:
 .6גבית תשלומי הורים אושרה :נציגות ההורים הבית ספרית קיבלה הסבר מפורט ממנהלת
בית הספר בנוגע לתשלומי ההורים הנדרשים בשנה"ל תשע"ג עפ"י חוזר מנכ"ל משרד

החינוך .לאחר קבלת מלוא ההסברים אישרה נציגות ההורים הבית ספרית את גביית
התשלומים האמורים.
 .7קיומה של תקרה לגבית תל"ן :כיוון שבביה"ס כיתות לימוד קטנות ,מנהלת בית הספר
תבחן חלופות למילוי החוסר התקציבי שעלול להיווצר בתקציב ביה"ס.
 .8כספי נציגות הורים כיתתית :אין לערב את מחנכי הכיתות בעניין גביית כספים כיתתית.
סעיף "מסיבות כיתתיות" במסגרת "תשלומי רשות" יעמוד לרשות הנציגות הכיתתית.
איסור מתן שי אישי לצוות החינוכי
 .9לבקשת נציגות ההורים הבית ספרית וכחלק מהתרבות אותה נרצה להנהיג בבית הספר
הוחלט כי יאסרו מתנות אישיות לצוות :ככל שנציגות ההורים תמצא לנכון ירכשו מתנות
לכלל הצוות החינוכי והבית ספרי על ידי נציגות ההורים הכיתתית  /הבית ספרית בחגים
ובסוף שנה .החלטה זו תובא בידי נציגי הכיתות בפני הורי כיתתם תוך דרישה להימנע
ממתנות אישיות של משפחה לאיש צוות חינוכי  /צוות בית הספר .משפחה אשר מרגישה
צורך מיוחד להודות למי מהצוות האמור ,באפשרותה לכתוב מכתב הוקרה  /ברכה
אישית.
בטיחות בדרכים
 .10תיבחן הפעלת תוכנית "נשק וסע" על ידי הורי התלמידים :תרבות הורדת הילדים
בבקרים בכניסה לבית הספר היא סוגיה שיש בה משום סכנה בטיחותית לילדים .עד
לישיבה הקרובה של נציגות ההורים הבית ספרית תיבחן תוכנית "נשק וסע" .כמענה זמני
מנהלת בית הספר תפנה לשיטור הקהילתי ותבקש נוכחותם ומעורבותם הדחופה בבקרים
הקרובים.

