תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית – נופי ים 41.1.5

שירותים  -בעקבות תלונות על שירותים לא נקיים נעשתה בדיקה והוחלט כי בשעה  00:11יוכנס
סבב ניקיון נוסף ו ב 03:61 -הניקיון היסודי של סוף היום .הנושא ימשיך להיות במעקב.
ספרייה  -התקבלה התוכנה לניהול הספרייה והתחיל תהליך קיטלוגם .ימי ג ו -ה בהפסקה הגדולה
הספרייה פתוחה לעיון ילדים אך ללא מפעל השאלה שיסודר בהמשך ע"י המורים .נבדקות אפשרויות
שונות לתפעול שוטף של הספרייה .יעל עם נציגי כיתות א' יבחנו קיום אירוע ספרייה לכיתות א' בו
ייתרמו ספרים.
בדיקות קרינה  -העירייה ביצעה בדיקות קרינה אלקטרומגנטית בבי"ס ע"פ נוהל .בנופי ים ממשיך
להיות מותקן ה  WIFIותוצאות הבדיקות עומדות בתקן .ניתן לעיין במזכירות בתוצאות הבדיקות .יחד
עם זאת מובהר שגורם מהותי לקרינה הם המכשירים הניידים הדלוקים בתיקי הילדים .מכאן חשוב
ביותר לאכוף את נוהל כיבוי ניידים (ולא להשאירם במצב שקט וכד').
בדיקות זיהום  -ועד השכונה דרש מהעירייה בדיקות זיהום בימים מסוימים ובשעות תנועת אוויר
מוגברת .נקבל עדכון על תוצאות בבוא הזמן.
כדורגל בהפסקות – צפייה אמפירית העלתה שלאחר הפסקת המשחקים אירועי האלימות
והתנהגויות אגרסיביות פחתו בצורה משמעותית וכן נצפה רוגע בשעות הלימודים השלישית וחמישית
של היום (לאחר ההפסקה) .נעשתה עבודה חינוכית בכיתות סביב הכדורגל .בשיחות עם הילדים הם
דיווחו שנהנו ממשחקים חלופיים ועיסוקים מגוונים במקום כדורגל .הצוות החינוכי יחליט על חלוקה
מחודשת של המגרשים והוספת ספורט חלופי אחר.
מרתון תל אביב  -מנהל החינוך של העירייה בתמיכת ועדי המורים ,ועד ההורים המרכזי ונציגי בתי
הספר ביקשו וקיבלו אישור ממשרד החינוך שלא לקיים לימודים ביום המרתון בכל מוסדות החינוך
בעיר לרבות החינוך המיוחד וגני הילדים .אותו יום ללא לימודים יוחזר ביום ג'  . 11.2.02הלימודים
יתנהלו במתכונת שישי ( 2שעות לימוד) וע"פ מערכת הלימודים ועם הצוות של יום שישי .ועד ההורים
המרכזי של תל אביב יעדכן באשר להשתתפות מאורגנת מבתי ספר (הנחת קבוצות ועוד).
גני ילדים  -עד לשנה"ל הבאה כל הגנים צפויים לעבור למשכנם החדש .את הקומה התחתונה
העירייה עדיין מייעדת לגנים לשנה"ל תשע"ה.
כיתות א' תשע"ה  -צפויות להיפתח  6כיתות א' מלאות .בגלל צפי מספר הנרשמים הגבוה כל הורה
נרשם מקבל הודעה שהרישום הוא לא סופי.
כספי תרומות מהורים  -פונטי הוסיף תרומה ע"ס  .₪ 1111נרכשו וילונות לכיתות בקומה הראשונה.
ההנהגה החליטה לממן את רכישת  21ספרים לספריה שנקנו במבצע סוף שנה .על ניצול יתרת כספי
התרומות יוחלט בהמשך.
הרצאות  -היענות חסרה עלולה להפיל את המיזם .נהוג להציע בבתי ספר הרצאות להורים וזאת
לשם שמירת הגיוון הקהילתי אולם נשקול להציע את הרצאות בעתיד עם דמי השתתפות מצד
ההורים במקום מימון בית ספרי .יופץ סקר לבדיקת עניין בהרצאות ונושאים לשנה הבאה.
אתר ביה"ס  -החלטתה של יעל שהאתר יהיה המוקד המרכזי לעדכון ,למידע ולתקשורת עם ההורים
והצוות יקבע שיטת עבודה אחידה שתהיה תהיה שיטתית ותחייב את כולם .הודעות מייל ישלחו
במקרים מיוחדים ומוגדרים בלבד.
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בי"ס לחתירה  -במרץ יפתח חוג לחתירה .תיכונט התחילו שבוע שעבר .פרטים בהמשך .שיתוף
פעולה עם מרכז דניאל כרוך בהוצאות מאד גבוהות לכן תיבדק אלטרנטיבה לשיתוף פעולה עם
המרכז לחינוך ימי.
ט"ו בשבט  -חגיגות ט"ו בשבט ויום המאה יאורגנו ע"י הצוות החינוכי בעזרת הורים מתנדבים עם
פעילויות לילדים בלבד ביום חמישי .0360
סע לשלום  -נוהל שיתוף הפעולה עם עמותת אור ירוק מחייב הגעה בשעה  .0:61כמו כן נוכחות
הורים המוקדמת מונעת חניית רכבים בכיכר וחסימת זרימת התנועה בהמשך .בגלל הלחץ הגובר
השנה הוחלט על  6תורנים במקום  1כבשנה שעברה .יתכן שבעתיד גם זה לא יספיק כי רוב הרכבים
מגיעים מאד צמוד לשעה  8ויש כ  01דקות לחוצות ביותר .מעקב מאשר שבקרים עם  6ויותר תורנים
עוברים בצורה בטיחותית יותר .הורים שאינם מופיעים לתורנות מקבלים פנייה אישית מטעם הועדה
לבטיחות .הורים עם יותר משני ילדים בבית ספר ותורנויות תכופות מוזמנים ליצור קשר עם מיקי
רביב למציאת פתרונות.

2

