תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית נופי ים – 31.21.8
אירוע מכירת עוגות  -ההכנסות מהאירוע הסתכמו ב .₪ 0055 -הועלו הצעות שונות לשימוש
בכספים .הוחלט לרכוש וילונות לכיתות הדרום מערביות בקומה הראשונה .יתר הסכום יושקע
במרחב א' ובצרכים כלליים .החלטות יתקבלו בהמשך .
ט"ו בשבט  -החג יקבל השנה אופי של אירוע קהילתי .יהיו תחנות הקשורות לגינה האקולוגית ויצירה
עם חומרים מהטבע ועוד.
ועדות פעולה
דיווח ועדת בטיחות  :הסבב הראשון הסתיים בהצלחה .הנהגת ההורים מודה לכל ההורים על
שיתוף הפעולה הנאמן למטרה .יעל מודיעה שבימי גשם ורוח סוערים תתאפשר כניסה דרך
הספרייה.
דיווח ועדת כספים :הועדה התכנסה לדיון בבקשות הנחה וקיבלה החלטות .עדיין ישנו מספר לא
מבוטל של תלמידים שעבורם לא הועברו תשלומי הורים .העניין מהווה בעיה מהותית עבור בית ספר
קטן כשלנו.
אתר בית הספר  -הדף הראשי שבו מועלות כתבות כלליות על הנעשה בביה"ס ,דבר המנהלת,
תמונות מאירועים וכד' מתעדכן באופן רציף .במרחבים הכיתתיים המורים מדווחים שהאתר מאד
מסורבל ולא נח לשימוש ולכן הם לא מעדכנים באופן שוטף .בגלל שינויים מערכתיים של הפורטל
העירוני מתגלות השנה בעיות טכניות ניכרות.
הוחלט שעד לפתרון הבעיות הטכניות ולוגיסטיות תתנהל מדיניות אחידה של שליחת מייל עדכונים
ע"י המחנכים.
במקביל ישלח לכלל ההורים שאלון משוב בכדי להבין כמה הורים צורכים או היו רוצים לצרוך את
האתר ומה ציפיותיהם.
ביקור במרכז דניאל  -התקיים ביקור היכרות מרשים ומהנה במרכז דניאל בשיתוף נציגי הורים וצוות
חינוכי .תכנים בולטים ורצויים שהכירו בעת הביקור במרכז :אחריות ,גיבוש ,חוויה .כל הצדדים
מעוניינים בשיתוף פעולה .כעת מנסים לבנות קונצפט והערכה תקציבית לתכנית מתאימה לקראת
שנה הבאה.
הרצאות  -ביה"ס הזמין ומימן השנה:








הרצאה על תזונה התקיימה לפני כחודש והייתה מוצלחת.
שיח-קפה .התקיים מפגש הורים עם צוות חינוכי ,יועצים ופסיכולוגים בנושאים חברתיים של
כיתה ד'
הרצאה על הורות  863מעלות המועברת ע"י טל פישר שנחשב כאחד המרצים המוצלחים
בנושא .ההרצאה תתקיים ביום ב' ה 61.61.61 -בערב .הודעות יצאו להורים.
במאי תמשיך מסורת הרצאה על מעברים המיועדת להורי ילדי גן חובה העולים לכיתה א'.
אמיר ,אחראי על תל"ן מחשבים יעביר לילדי כיתות ג-ד ולהורים הרצאה על אינטרנט בטוח.
בנוסף הועלה רעיון הרצאה על תכתובת אינטרנטית (ווטסאפ ,פייסבוק) להורים שתוצע
מטעם הנהגת ההורים בתשלום .בנוסף תועבר תוכנית מתאימה לילדים מטעם משרד החינוך
בשבוע הבטיחות ברשת.
כמו בשנה שעברה הנהגת ההורים תציע קורס החייאה של מד"א .הקורס בהשתתפות
 ₪ 15-05בהתאם למספר הנרשמים.

טלפונים ניידים  -מדיניות ביה"ס שהטלפונים הניידים של התלמידים כבויים בשעות הלימודים  .ע"פ
דיווחי הורים ממשיך שימוש בניידים המתבטא בהודעות ומשחקים.
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מעבר לריענון הנוהל מול הילדים נדרש שיתוף הפעולה של ההורים ותמיכתם באכיפת הנוהל.
מדיניות ביה"ס והדרכת הצוות את הילדים היא שמרכז התקשורת הוא במזכירות בה כל ילד מקבל
מענה וגם רשות להתקשר להוריו .כמו כן נוכחותה של מיה היא הדרך הנכונה לשמור על מוגנות
הילד.
דברי ערך  -הוסכם שהצוות יאסור על הבאת חפצים ו/או אוספים ע"פ שיקול דעתו המקצועי.
הפסקות פעילות  -מעכשיו ההנחיה הברורה מצד הצוות היא שלא יהיה "ספא" ו/או פעילות
קוסמטית מעבר לאיפור ו/או לק .מועצת התלמידים עומדת לקחת חלק מאסיבי בתכנון וארגון
ההפסקות ויוצבו תחנות עם ערך חינוכי וחברתי פעיל.
אלימות  -נועה מסבירה את מוכנות המערכת לנושא ,הגברת הרגישות וההקשבה לילדים .כללית
הצוות עובד על חידוד ההבדל בין סוד טוב וסוד רע ,רגישות וצורך למוגנות .בשכבה א' הדגש על
סיסמת "הגוף הוא שלי ורק שלי" והעברת כלים לשמירה על מוגנות .בשכבות הגבוהות מקפידים על
ריענון רגישות למצוקה.
בקרוב תתקיים פגישת ועדה עם צוות המועדונית ובין השאר ידונו גם בהעתקת הערכים הבית
ספריים למועדונית.
הצללה  -הותקנה הצללה נוספת בחצר המרכזית .בקרוב תותקן הצללה מעל שטח הגינה האקולוגית
בו גם קיימים מקומות ישיבה לילדים.
מתקנים  -התקיים סיור של בכירים רבים סביב מתקני המשחקים בחצר בית הספר .המתקן הצהוב
נמצא עומד בכל תקני הבטיחות .כך גם כל המתקנים האחרים.
מוזכר שאין תחליף לחינוך לבטיחות של הצוות מול הילדים.
שעות פרטניות  -שעות מלב ללב הן משאב שביה"ס נותן לטיפול רגשי וחברתי של הילדים  -חינוך
שהוא חשוב ביותר לגיל בי"ס יסודי .השיעורים מתקיימים בימי ראשון בשעה השביעית בקבוצות
משתנות .להפתעת הצוות ההורים אינם משתפים פעולה ומורגשת מגמת זלזול בתכנים הכה
חשובים .יש לזכור שכל תלמיד זוכה למספר בודד של מפגשים במשך שנת הלימודים.
יעל וצוות החינוכי רואים בשעות הפרטניות שעות משמעותיות לטובת הילדים .זוהי זכות שהיא
חובה!
נציגי הנהגת ההורים מצטרפים למאמץ ההסברה ומדגישים את חשיבות הנושא ואת הצורך בלקיחת
אחריות ומחויבות מצד ההורים.
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