תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים נופי ים – 31..1.3

ועדות פעולה
רשימת הועדות עם תיאור תחומי פעילותן וכן פרטיו של רכז הועדה יפורסמו לכלל ההורים באתר.
זאת בכדי שיצרו קשר ישיר עם הועדות ונוכל להגיע לריכוז וייעול הטיפול בפניות ההורים.
דיווח ועדת קשר לועד השכונה :עיקר הפעילות לאחרונה הייתה סביב נושא הזזת עמדת התדלוק
של המטוסים בשדה דב .ועד השכונה תעסיק גורם בלתי תלוי שיבצע בדיקת זיהום לארוך שבוע.
העירייה תומכת בביצוע הבדיקה ובנוסף הועלתה מצדם הצעה לשתילת צמחייה לאורך הגדר
המערבית של החצר שתפחית את הזיהום מכיוון שדה דב.
דיווח ועדת בטיחות :עלו בעיות משמעת של ילדים והורים בעת תורנות סע לשלום :הורים שלא
מתייצבים לתורנות והורים שלא מבצעים את התורנות כראוי .הוחלט שילדים לא לוקחים חלק בשום
צורה שהיא בתורנות .יעל תיכנס לכיתות להסביר ולהבהיר זאת לילדים .בנוסף כל בוקר מתגלה
התנהגות לא ראויה של הורים שמעמידים את רכבם בצורה מסוכנת ,חוסמת ומסכנת .כל זאת כאשר
קיים כרגע קושי להפעיל את השיטור הקהילתי.
ההורים כולם מתבקשים לרענן את כללי הבטיחות המפורסמים מטעם הנהגת ההורים.
דיווח ועדת מועדונית :הועלו טענות רבות מצד הורי כיתות א על התנהלות הצהרונית .יעל יחד עם
ועדת המועדונית יזמו שיחות עם פונטיז לשיפור התנאים ופתירת בעיות נקודתיות .התהליך ממשיך
ובמעקב צמוד.
הורים עם טענות וגם הצעות מתבקשים מעכשיו לפנות לועדת המועדונית .לריכוז וטיפול בפניות.
עדכונים כלליים
עישון בשטח ביה"ס וקרבת הילדים :מתגברת תופעה של הורים מעשנים ובדלי סיגריות בתחומי
ביה"ס.
יוצבו שלטים המורים על איסור העישון .ההנהגה מבקשת אף היא להבהיר לכלל ההורים שחל איסור
מוחלט לעישון בתחום ביה"ס לרבות המבואה והחצר .כמו כן ההורים מתבקשים שלא לעשן כלל
בקרבת הילדים ובעיקר לא בעת תורנות סע לשלום .יש לתת לילדים תחושה שהעישון מפריע
לסביבה ומי שמבקש לעשן יעשה זאת במקום מרוחק כגון ליד המדרגות מאחורי ביה"ס .
תרגילי בטחון :לאחרונה בוצע תרגיל כניסה למרחבים מוגנים וכן פינוי ביה"ס בזמן רעידת האדמה.
התרגיל כלל את ילדי הגנים .סה"כ התרגיל היה מוצלח עם קשיים נקודתיים .הופקו לקחים .בעתיד
יערך תרגיל פינוי רעידות אדמה נוסף .כן נבדקה היערכות והתכנות של צונאמי – היתכנות אפסית.
מגרשי כדורגל :במגרש כדורסל/כדורגל יוחלפו הסלים בשערי כדורגל כך שהמגרש יותאם יותר
לכדורגל בו עוסקים הרבה ילדים בביה"ס .סלי כדורסל יותקנו לאורך המגרש כפי שנהוג ברוב בתי
הספר .התקנת דשא סינטטי נשללה מטעמים כלכליים ופונקציונאליים .כמו כן מאחר וחצר בית הספר
הוא שטח ציבורי פתוח השימוש הרב בשעות אחה"צ וערב יהרוס את הדשא במהרה.
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ספרייה :הילדים מוזמנים לשאול ספרים הביתה – ההשאלה באחריות וליווי המחנכים .הילדים
מוזמנים כיום לבקר בספרייה פעמיים בשבוע בהפסקות .התורנות מופעלת ע"י תלמידי כיתה ד'.
בקרוב מעשירים גם את היצעת הספרים לשכבות הגבוהות יותר
תשלומי הורים :עדיין לא שולמו תשלומי ההורים השנתיים עבור  65תלמידים – כ  56%מכלל
תלמידי ביה"ס .נשלחו מכתבים אישיים למשפחות.
מסיבת חנוכה :הורים וילדים בכיתות א' יחגגו באחד הערבים בשבוע שלפני החג .כל כיתה תחגוג
בנפרד .כיתות ב ,ג ,ד יחגגו בשעות הבוקר במסגרת סדנאות לילדים בלבד .אם כיתה תביע רצון
לחגוג עם הורים בערב ניתן להיענות לבקשה .סופגניות – יוזמנו ע"י ביה"ס.
לוקרים :הוצבו זה עתה לוקרים לניסיון לכיתה ב'  .5סוכם כי משוב אחר חודש שימוש בלוקרים יינתן
בישיבה הבאה להמשך שיקול האם להציב כאלה או אחרים עבור כיתות אחרות.

בטיחות מתקני הספורט בביה"ס
בעקבות שתי הנפילות מאותו מתקן הגיעו נציגי העירייה לבדיקת המתקן ,בנוסף קיימים אישורי
בטיחות למתקנים .בקרוב יערך סיור עם אנשי עירייה בעניין בטיחות מתקנים ויוחלט על הורדות ו/או
החלפות של מתקנים ושל המתקן הצהוב בפרט.
יעל מבקשת להפריד בין נושא מתקנים בטוחים לבין בטיחות במשחק .פציעות רבות נגרמות לאו
דווקא ממתקנים אלא במגרש הכדורגל ועוד .מורים תורנים מוצבים בחצר על מנת לשמור על הילדים.
סוכם כי ועדת הבטיחות אף היא תתייחס לשני ההיבטים .יחד עם צוות ביה"ס נרחיב את הפעילות
שכבר החלה .מלבד סיורי בטיחות עתידיים מוצב כיום דרך קבע מורה תורן שיבחן שימוש נכון במתקן
וימשיך החינוך לשימוש ומשחק בטוח במתקנים ובכלל.

מחירי החוגים
בהמשך להעלאת הנושא בישיבה הקודמת :המחירים לחוג של פעם בשבוע נמצאו סבירים לסביבה.
סוגיית עלות  5חוגים פעם בשבוע מול עלות חוג המתקיים פעמיים בשבוע נבדקה אף היא .מאחר
ולא נמצא שיש כיום ביקוש הנושא נדחה לטיפול לקראת שנה הבאה בה נבקש להציע יותר חוגי
ספורט המתקיימים פעמיים בשבוע.
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