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נוכחים:
מנהלת ביה"ס  -הגב' יעל מזור
צוות חינוכי  -כלנית בר-און )מחנכת א ,1מורה מקצועית לספרות ורכזת חברתית(
יו"ר נציגות ההורים  -אווה שריידר ,סגנית יו"ר נציגות ההורים  -טלי מורן
נציגים א - 1יפה בן-צור ,מורן שטרום ,טלי קלינגר; נציגים א -2רוני רייכברד ,סמדר ,נציגים ב  -מיקי רביב,
שרי צוק; נציגים ג  -מיכל יניב ,דור יעקובי

עדכונים שוטפים מפי מנהלת בית הספר ומענה לבקשות הנציגות
 .1יריד מכירת עוגות היה מוצלח :ביריד שיזמה נציגות ההורים בשיתוף עם הנהלת בית הספר נאספו
 .₪ 4780התגייסות ההורים היתה נהדרת! הוחלט על עריכת שלושה אירועי מכירות כמסורת בבית
הספר ויתכן גם שני ערבי מופעים בשנה .התרומות שיגויסו ישמשו לטובת הילדים .באירועים הבאים
יינתן דגש על היעדר תחרות ואחידות.
 . 2עדכון ספריה :הספרייה אובזרה ורוהטה אך כעת נותר להוסיף חמימות ואוירה נעימה .תיערך
בדיקה האם יש הורים שיכולים מפאת עיסוקם לסייע בעיצוב חמים יותר.
 .3ביקור ראש העיר :יעל דיווחה על ביקורו של רון חולדאי .שוחחה עמו ,בין השאר ,על בעיית התנועה .
 .4התקדמות בנושא בטיחות בדרכים והתנועה בבקרים בכניסה לביה" ס :חבר המועצה מר משה
טיומקין ומהנדס התנועה יגאל וול ביקרו בביה"ס בבוקר ה 04-בנוב' והתרשמו בעצמם מהבעיות.
הסכימו כי נדרש שינוי תכנוני אך ציינו כי יש להשלימו ב"חינוך ההורים" ע"י תכניות "סע לשלום".
נציגות ההורים תפעל לפגישה עם עמותת "אור ירוק".
 .5ספורט :אין שערי כדורגל במגרש זאת כיוון שהעירייה לא מוכנה לשלב שער וסל ובמגרש כבר מותקן
סל .בהמשך לבקשת נציגות ההורים לקיום שערים ,הוגשה בקשה לעייריה לתקציב  2014להתקנת
דשא סינטטי לצורך יצירת מגרש קט רגל.
 .6מועדונית /צהרון :הועלה כי המפעילים התחייבו ל-קבוצות קטנות אך כעת יש  32ילדים באופן שסותר
את ההתחייבות .יעל דיווחה שהמפעילים כבר ביקשו כיתות להפרדת הקבוצות .לבקשת הורי הנציגות
יעל תוודא את פתרון הבעיה.
 .7פיתוח מרכז החוגים :כדורסל ,ג'ודו ולגו מוצלחים .חוג אנגלית לכיתות א' מיעוט נרשמים ,שחמט
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עדכוני בטיחות בתוך ביה"ס :חל איסור לילדים לעלות לקומה השלישית או לרדת לגנים מתוך בנין
ביה"ס והמורים התבקשו לחדד נהלים .בנוסף ,הזכוכית השבורה במדרגות תוחלף בקרוב ע"י הקבלן
בפעולה שתצריך מנוף.

 .9ילדים שיוצאים מביה"ס ללא הורה מלווה :בהמשך לפני חברי הנציגות בנושא יציאה מבית הספר,
חל עדכון כי מור השומרת אמורה לא לתת לילדים לצאת בגפם מהשער.הוחלט כי יעל תוציא מייל
להורים בו תציין שילדים שיוצאים משטח ביה"ס לאחר סיום היום הם עושים זאת על דעת ההורים
ובאחריותם .ילדים צריכים לחכות להורים בתוך שטח ביה"ס.
 .10הצגה :הועלתה בנציגות ההורים בקשה להצגה "הגוף שלי הוא ברשותי" לכיתות א-ב ,יעל תקדם
רכישת ההצגה.
 .11יועצת ביה"ס – צפריר :בהמשך לשאלות הורים הובהר כי צפריר אינה במשרה מלאה כיוון שעובדת
לסירוגין בשני בתי ספר .היועצת נכנסת לכיתות ואף מלמדת את כיתות א' "כישורי חיים" .הורים
המעוניינים לפנות לצפריר יתאמו מפגש באמצעות מזכירות ביה"ס.
 .12סמל ביה"ס ומיתוג :יעל ציינה כי ההיענות מצד ההורים להשתתפות בעיצוב היתה די חלשה .יתקיים
דיון בנוגע למיתוג ביה"ס ותיעשה חשיבה לגבי סלוגן כן או לא.
 .13מזכירות ביה"ס ככתובת ראשונה ויחידה לכל בעיה והיכרות הילדים עם ספקי שירות ביה"ס :על
הילדים וההורים לדעת שמזכירות ביה"ס היא הכתובת הבלעדית לכל בעיה שמתעוררת .לבקשת
נציגות ההורים מזכירת בית הספר תציג עצמה בכיתות ותיערך הסברה לילדים.
 .14חל איסור על שימוש בטלפונים ניידים/אייפדים במהלך היום :הטלפון במזכירות עומד לרשות
הילדים על פי שיקול דעת הצוות החינוכי.
 .15תקנון ביה"ס והפעלת מדרג התגובות :כללי הזהב של ביה"ס הוצגו ונמסר כי המורים עובדים על כך
בכיתות .השיח איננו במונחים של עונשים אלא :התנהגות ראויה – בחירה להפר – תוצאה .יעל הציגה
את מדרג התגובות ומעתה תהייה על כך הקפדה .ביה"ס מתייחס בחומרה יתירה לנושא האלימות
לסוגיה ומקדם את התובנה ש"איפוק הינו כוח" .פרט לטיפול בבעיות כשהן מתעוררות ,פועלים גם
ל"מניעה" – תכניות ביה"ס  -לימודי "גישור"" ,מפתח הלב" ,כישורי חיים ,שיעורי חינוך ,ניתוחי
אירוע ,סימולציות .כיום אין בביה"ס בעיית אלימות קשה .חשוב לעבוד עם הילדים על מניעת אלימות
חברתית רגשית שבאה לידי ביטוי בהצקות מילוליות ,לעג ,העלבות וכד' .ביה"ס מחדד לתלמידים את
ההבדלים שבין דיווח והלשנה .על ההורים ליידע את ביה"ס באמצעות מחנכי הכיתות אודות מצבים
שביה"ס לא מודע להם .המלצות הנהגת ההורים היא לערוך הפרדה ב"כללי הזהב" תוך הפרדה בין
חוקי "בל יעבור" לבין יתר החוקים ולאלימות יש דגש מהותי ..נציגות ההורים מגבה את שיקול הדעת
ומדיניות הצוות החינוכי במצבי ניהול קונפליקטים ובהפעלת "מדרג התגובות".

