פרוטוקול ישיבת
הנציגות הבית ספרית
 11באפריל3112 ,
נוכחים :יעל מזור ,כלנית ,אוה שריידר ,סמדר חביב ,רוני רייכברד ,מיקי רביב ,מיכל יניב ,טלי מורן,
דור יעקובי ,שרי צוק ,יפה טנזר בן צור ,מורן שטרום
פרשה מנציגות ההורים :טלי קלינגר
 .1לאחר שהתרבו מצבים מסוכנים והתנהגות לא מקובלת מצד הורים האוספים את ילדיהם
ברכב בצהריים הוחלט שמיקי ינסח מכתב מטעם ועדת בטיחות בדרכים המבהיר את הסכנות
וקורא להתנהגות ראויה ובטיחותית.
 .2ארוחות  11בכיתה א' – עדיין ישנם ימים אשר מקרינים סרטים בעת הארוחה .יטופל ע"י יעל
 .3איסוף בגדים עזובים – ייצא מייל לכלל ההורים עם בקשה לאסוף חפצים אבודים עד ליום
שישי  . 11.4.13לאחר מועד זה הנותר יועבר לתרומה.
 .4עדכון ל"ג בעומר – ועדת אירועים קיבלה החלטות כדלקמן:
 האירוע יהיה כלל בית ספרי ויערך ביום ה'  21.4.13משעה .10:11
 רעיון מרכזי בארגון האירוע – מינוף משאבים ,ירוק – מדורה בית ספרית מרכזית ,גיבוש
בית ספרי
 יוזמן מופע קרקס חקלא במימון ועדי הכיתות .במופע  2אומנים והוא אורך כ  41דקות
בשעות אור ו  21דקות נוספים בשעות חושך (מופע אש)
 יובהר בהודעות מקדימות שהאחריות על הילדים היא על הוריהם בלבד.
 כל נציגות כיתה אישרה את השתתפותה בעלות של  ₪ 2411כולל מע"מ ,כלומר ₪ 011
לכיתה .תתכן תוספת עלות שכירות גנרטור
 מיקום :סמוך לביה"ס (ליד החניה הגדולה) או בסוף הכביש החדש "מתחת" לביה"ס.
המיקום תלוי באישור עיריית ת"א בדבר מתחמים המותרים למדורות.
 כיבוד :תועבר רשימה לכל כיתה ורשימת ציוד .הכיבוד יהיה אף הוא כלל בית ספרי
 תחומי אחריות באירוע עצמו :דור ,מיקי – אחראים לבטיחות ,אוה – עזרה ראשונה
 .1סיכום אירוע ערב שירי ביאליק :הפקות לקחים :דובר בשבחים ובדברים שכדאי לשפר בעיקר
מבחינת התנהגות הקהל והילדים .לקראת האירוע הקהילתי הבא הנציגות תהיה מעורבת
יותר בתכנון הלוגיסטי ובארגון הקהל.
 .0ביום שני בשעה  11:11יתקיים בביה"ס טקס ליום הזיכרון .ההורים מוזמנים .הלימודים
מסתיימים בשעה .11:41
 .7יום שישי  11.4.13יוגדר בביה"ס כיום כחול-לבן.
 כל נציגות כיתה צריכה לדאוג לסלט ירקות ופיתות לילדי כיתתה.
 פונטי תורם פלאפלים.
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בתוכנית :כל כיתה "תדליק" משואה לתפארת בי"ס נופי ים:
א – 1השפה העברית ,א – 2אהבת הארץ ,ב – חברות ועזרה לזולת ,ג – שמירה על
הסביבה.
בהתאם לנושאים המחנכים מכינים תחנות להפעלת הילדים

 .0יש לתזכר את ההורים בקשר לתערוכת "רק בישראל"
 .1יעל הציגה את האירועים המתוכננים עד סוף שנה"ל (פנים בית ספריים וקהילתיים):
 22.4.13 ילדי בית ספר "אנוך" מגיעים להופיע מול ילדי בית ספר נופי ים
 – 0.1.13 יום הורים מחצית שניה
 13.1.13 אחה"צ שבועות – אירוע קהילתי .הופעת מקהלה ,חליליות ,תערוכת ביכורי
כתיבה ,שירה בציבור (בהנחיית זוהר)
 סוף מאי יום ירוק – בארגון חן
 3111 תתקיים הרצאה להורי הילדים העולים לכיתה א
 2-311 אירוח ילדי גני אזורי חן
 שבוע סופרים  2-710מפגש עם סופרים ומאיירים
 במהלך חודש יוני סיור לימודי כיתה ג'
 310113 ילדי כיתה ג' מוזמנים לקונצרט במרכז המוסיקה ביפו (פרטים בהמשך...הילדים
מתוכננים גם להופיע)
 -710 אירוע קהילתי – מכירת עוגות" ,פשפשוק" ספרים ומשחקים ,ייבדק שיתוף פעולה
עם צומת ספרים או דומה
 1410 מופע מקהלה וחליליות להורי ילדי המקהלה והורי כיתה ג'
 לקראת סוף יוני הרקדה לכבוד סיום השנה הורים וילדים.
 .11הצעה לאירוע סוף שנה :העפת עפיפונים .ערכת בניה וקישוט עפיפון איכותי והעפתו .עלות
עפיפון כזה הינה  .₪ 10תבחן אפשרות שזו תהיה פעילות מסיבת סוף שנה והעפיפון יהווה
מתנת סוף שנה לתלמידים (במימון ועדי הכיתות)
 .11התעורר דיון בנוגע למתנות למורים .סוכם להנחיל תרבות ארגונית של מתנות סוף שנה בלבד
בלי מתנות חגים ובלי מתנות אישיות ממשפחות
 .12נדרשת ועדת תל"ן לקראת שנה"ל הבאה  .התנדבו אוה ,טלי ומיכל (מיכל פורשת מועדת
אתר)
 .13נוהלי הצבעה בנציגות ההורים הבית ספרית – מיקי ואוה יציגו תוכן הצעה בישיבה הבאה

ישיבת הנציגות הבאה תתקיים ביום א' ה 1.1.13 -בשעה 21:11
רשמה :מיכל יניב
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