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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 א - 2סמדר חביב ,רוני רייכברד
נציגים ב  -מיקי רביב ,שרי צוק
נציגים ג  -טלי מורן ,מיכל יניב ,אווה שריידר ,דור יעקובי

מינויים בנציגות הורים
.1

בחירת יו"ר :אוה שרידר ובחירת סגנית יו"ר :טלי מורן
בחירת הרכב ועדת הכספים :אוה שריידר ,טלי מורן ,סמדר חביב
הוסכם כי יו"ר יכהן בתפקידו שנה מלאה.

עדכונים מפי מנהלת בית הספר
 .2הצוות החינוכי החל במיפוי צרכי התלמידים לימודי ,רגשי וחברתי :המטרה הינה לבנות
מפת צרכים של ביה"ס ובהתאם תוכנית עבודה כיתתית ובית ספרית המחלקת את
משאבי ביה"ס .מנהלת ביה"ס יחד עם הצוות הטיפולי יגדירו את סדר העדיפויות.
הוראה מתקנת :לביה"ס ניתנו  10ש"ל )שעות לימוד( הוראה מתקנת  /שילוב של מורה
להוראה מתקנת ממתי"א )מרכז תמיכה יעוצי אזורי( .היקף השעות הינו גבוה ביחס
למספר הילדים בביה"ס .ילדים הזכאים לעזרה זו הינם ילדים שאובחנו בלבד )באמצעות
אבחון דידקטי(.
תרפיה באמנות :לביה"ס הוקצו  6ש"ל של תרפיה באומנות .הפעילות נעשית בקבוצות
המונות  3-4תלמידים בכל ש"ל .משולבים ילדים מאובחנים בלבד או ילדים שנמצאים
בתהליך אבחון מנהלת ביה"ס יחד עם הצוות הטיפולי מגדירים את סדר העדיפויות.
תוכנית העשרה "מחוץ לקופסא" :לביה"ס הוקצו  2ש"ל ,לתלמידי כיתות ב' ו ג'.
התוכנית מועברת ע"י מור נדלר ,מורה מתגבר לכיתות א' בביה"ס ורכז התקשוב .הילדים
המשתתפים הינם ילדים שאותרו במבחני מכון סאלד וכן ילדים שהומלצו כמתאימים
לתוכנית ע"י הצוות החינוכי של ביה"ס.

 .3הפעילות החברתית בביה"ס:
הפסקה פעילה :נוכח מיעוט הכיתות נבחר פורמט ייחודי בו כל כיתה מובילה את הפסקה
הפעילה במשך חודש ימים ,פעם בשבוע בימי שישי .את הפעילות של הכיתה מובילה כל
פעם קבוצה אחרת של ילדים מהכיתה לפי קביעת כלנית .ההפסקה הפעילה הציפה בעיית
מפגע רעש ויחסי הגומלין עם השכנים הגרים בסמיכות לביה"ס .נקבע כי העניין ייבחן
וייבדק ע"י מנהלת בית הספר כיצד להתמודד בצורה מגשרת ומכבדת עם השכנים.
רדיו פנימי :יוקם רדיו בית ספרי "גל-גל-גל-גל-ים" אשר יופעל במערכת הקריזה .תלמידי
הכיתות יכינו רשימת שירים ,יבחרו שדרנים ,יכתבו ויקראו דרישות שלום ועוד.
 .4תקשוב :הותקנו מקרנים והתקבלה עגלת לפטופים ) 35יח'( .חולקו לפטופים למחנכי
הכיתות ובימים הקרובים תחל עבודה מתוקשבת בכיתות.
 .5אתר ביה"ס :האתר יופעל דרך הפורטל העירוני .מור נדלר מרכז התחום אחראי על
האתר הבית ספרי .מור יעביר שאלונים להורים בנוגע לציפיותיהם מאתר ביה"ס וכו.
 .6עיתון ביה"ס :המגמה הירוקה שמוביל בית הספר תבוא לידי ביטוי גם בעיתון ביה"ס
והעיתון לא יודפס בפורמט נייר אלא ישולב באתר ביה"ס .את תכני העיתון תרכז כלנית.
 .7מקהלת ביה"ס :ההיענות גבוהה ונקווה שהפורום הרחב ישמר לאורך השנה.
 .8ספריית ביה"ס :הספרים שהוזמנו הותאמו לגיל הילדים ומחשבה קדימה על התאמתם
גם לתלמידי ד' .נצטרך לגבש חשיבה על העשרת הספרים בספריה.
 .9חווה חקלאית :תלמידי כיתות א' יוצאים לחווה החקלאית שלוש פעמים בחודש ובפעם
הרביעית תלמידי כיתה ב' יוצאים לפעילות בחווה.
 .10מרחבי הלמידה :יוקמו ברחבה המצויה לפני כיתות א' ולפני כיתות ב'-ג' .החשיבה היא
על מרחב למידה ,הרגעות ופעילות חברתית שיצויד במשחקי קופסא ובמשחקי חשיבה.
 .11קידום השפה העברית בביה"ס :בביה"ס רואים חשיבות גדולה לנושא השפה המחבר את
הילדים לנושאים הקשורים בזהות ובתרבות .הפעילות הפדגוגית תעשה בארבע רמות:
האזנה ,דיבור ,כתיבה וקריאה.
התייחסות מנהלת ביה"ס לבקשות נציגי הכיתות
 .12בטיחות בדרכים והתנועה בבקרים בכניסה לביה"ס :מיקי רביב ,נציג כיתה ב' ,ירכז את
נושא הבטיחות מטעם נציגות ההורים.
 .13ימי שיא בית ספריים :ביה"ס הכניס ללו"ז השנתי ימי שיא :יום ” 20/11יום ירוק"
בעקבות פעילות המובילות של כתה ג' בנושא .כן צפויים במהלך שנה"ל ימי שיא בתחום
מוסיקה ,חינוך חברתי ,ספורט ועוד.
 .14חוג שחמט :אמיר מאילנות הפעלות יקים חוג שחמט בביה"ס.
 .15שיפורים בחצר ביה"ס:

הועלו בקשות הורים בנוגע למדשאות מלאכותיות ,עמודי טניס ,שערי כדורגל ועוד .לאור
האסון שארע בביה"ס "אביב" העירייה מקפידה הקפדה יתרה בכל התקנת אביזר בחצר
בית ספר .המתקנים בחצר ביה"ס שלנו נבדקו ונמצאו תקינים .כל ההצעות יבחנו.
הצללת חלק מחצר ביה"ס מנהלת בית הספר ביקשה הצללה  /קירוי למרכז החצר
והפרויקט ייבחן לתקצוב בתקציב שנת .2013
התקבלו  2הצעות מחיר לגבי ציור משחקי רצפה גדולים וצבעוניים לחצר ביה"ס.
 .16השתתפות התלמידים במקצים הקצרים של מרתון ת"א :הנושא הועלה בפני יסמין
המורה לחינוך גופני אשר תבדוק את העניין.
 .17גינה אקולוגית בביה"ס :מנהלת ביה"ס פנתה לעירייה במטרה להשיג תקציבים והכוונה
לשתף את הורי ביה"ס בהקמה ובתחזוקה .נבחנת האפשרות להקים בביה"ס "חצר
גרוטאות" לפעילות יצירתית ,חברתית והנאה של התלמידים.
 .18זמני תאורת החצר :החצר תואר עד השעה  20:00וזאת על מנת לאזן בין צרכי הקהילה
)שימוש בחצר ביה"ס( ,רווחת השכנים ועלויות החשמל לביה"ס.
 .19בחינת אפשרות להתנהלות ביה"ס ללא שיעורי בית :הצוות החינוכי יערוך חשיבה
מעמיקה בנושא .גישת מנהלת בית הספר היא שכל החלטה קיצונית איננה נכונה.
 .20הוראה :סוגיה הנוגעת לצוות החינוכי נבחנות נקודתית.
 .21חשיבה על החורף המתקרב :מנהלת ביה"ס דחתה את ההצעה לחדר משחקים שיהיו בו
משחקי מחשב .במסגרת ארגון מרחבי הלמידה כאמור לעיל ,ישולבו פתרונות לתעסוקה
בתוך מבנה ביה"ס דוגמת משחקי קופסא ומשחקי חשיבה.
 .22תרומות לבית הספר :קיימת אפשרות מסודרת להצעת תרומה על ידי הורים למטרות
ייעודיות ,תוך הקפדה על הכללים החלים והשקיפות הנדרשת .מדובר בתרומה של סכום
כספי בהמלצת נציגות ההורים או תרומה פתוחה לכל שימוש שיימצא.
 .23פרויקט יריד גיוס תרומות :נציגות ההורים תצא בקמפיין ראשון של מכירת מאפים
ועוגות וימכרו למשפחות התלמידים ואנשי השכונה .ביום שישי ,2/11 ,בשעה  11:30תערך
המכירה הראשונה .ההכנסות יועברו לבית הספר לרווחת התלמידים.
 .24פיתוח מרכז החוגים :נערכה חשיבה בנושא פיתוח מרכז החוגים והועלו דרכי פעולה אשר
ייושמו על ידי מנהלת בית הספר )כגון שאלון התאמת צרכים ,יריד חוגים ועוד(.

