תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית ,נופי ים – 5.2.51

דווח על העשייה הרבה ועל אירועי החודש החולף והחודש המתקרב בביה"ס:
אירועי ינואר:
 יום ה  011צוין בהובלתה של שלי המורה לאומנות .התקיים במתכונת בית ספרית להבדיל ממתכונת כיתתית.
במהלך שעתיים וחצי של פעילות בתחנות היתה אווירה נהדרת וכל התלמידים לקחו חלק בפעילויות השונות.
 ארוע השקת הספרייה לשכבת כתות א'.
 הפסקה פעילה בנושא שחמט
 הרצאה של צלמת מהמגזין נשיונל ג'אוגרפיק (טבע הדברים) בנושא נדידת ציפורים לשכבות א וב' במהלך
החודש הבא גם שכבות גד ו ה' ישמעו את ההרצאה.
 שבוע החלל בהרצאה שהייתה פתוחה לשכבות ה' ומעלה בלבד השתתפו תלמידי השכבה בהרצאה ארצית
מקוונת במסגרת לימודי המדעים.
אירועי פברואר :
 ט"ו בשבט יצוין בארוע של המובילות הירוקה של בי"ס בהנחיית חן.
 יום ו'  2.6קבלת תעודות .כבכל שנה יתקיים מפגש מוסיקלי (ללא הורים) בהובלת זוהר ואסנת ,המורה למוסיקה
ומקהלת בית הספר.
 יום המשפחה יצויין בפעילות בכיתות וכן בהרקדה בית ספרית (בהנחייתו של איתן)
 שבוע הספורט יצויין ביום ספורט בית ספרי .יהיו פעילויות שמתאימות לשכבות א' וב' יחד ופעילויות אחרות
המתאימות לשכבות ג' עד ה' .כיתה ד' תוזמן לפעילות ספורט בבית ספר אביב .כיתה ה' מוזמנת השנה לפעילות
ספורט בתיכונט.
באותו שבוע המורים לחינוך גופני בתיאום עם הנהגת ההורים יקראו למשפחות להגיע ביום שישי בהליכה לבית
הספר -.שישי רגלי!
 שבוע גלישה בטוחה ברשת השנה יהיה בדגש על גלישה נבונה .תתקיים הרצאה על גלישה בטוחה להורי בית
הספר.
 נקבעה הרצאה נוספת של הפסיכולוג דור הררי .תאריך יפורסם בקרוב .הפעם יגבו דמי השתתפות בסך  03ש"ח
כדי לממן את ההרצאה (ברישום מוקדם יהיה המחיר  03ש"ח בלבד) .פרטים בקרוב.
עדכונים כלליים:
 מקרנים הותקנו בקומה העליונה.
 נוספו לוח מודעות וספסל מחוץ לבית הספר.
 המעקות במרפסת העליונה הוגבהו.
עדכוני בטיחות
 סלי הקליעה בחצר עברו בדיקות כוח ונמצאו תקינים.
 נערכה בדיקה ונתקבל דוח קרינה .כל הפרמטרים עומדים בתקן .הדוח נמצא במזכירות ונגיש לעיון.
 הצללה :לאחר שינוי ביריעות ההצללה במגרש השנה נערכה גם בדיקה האם יש להוריד את ההצללות בחורף.
נמצא כי אין צורך להוריד את ההצללה בחורף.
היערכות לשנה"ל הבאה:
 החלה ההרשמה לשנה"ל הבאה .הצפי כרגע הוא שיפתחו  4כיתות אלף.
 בשנה"ל הבאה תהיה חלוקה ברורה בין תלמידי אלף משכונת אזורי חן ותלמידי אלף המתגוררים בנופי ים .עם
פתיחתו של בית הספר באזורי חן הכיתות תעבורנה כיחידות שלמות למעונן החדש.
 בית ספר אזורי חן צפוי להיפתח בשנה"ל תשע"ז ספטמבר .6102
חג פורים
 הפורימון יתקיים ביום ג'  3במרץ  .6102הלימודים יסתיימו בשעה  .06:11הצהרונית תתחיל עם סיום יום
הלימודים.
 כמו בשנים קודמות הפורימון יהיה בית ספרי.
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 התחנות השנה יהיו באחריות כיתתית .כל כיתה תיזום תחנה ותהיה אחראית על הכנתה והפעלתה .המחנכים יפנו
בקרוב להורי כיתותיהם לשם התארגנות.
 מכל כיתה יגויסו בנוסף  6הורים לעזור ללירן בהכנות והקמת מבוך החושך המסורתי.
 האחריות על הנושאים של "הימים המיוחדים" שקודמים לחג והמבשרים על בואו ניתנה השנה לחברי מועצת
התלמידים שיודיעו בקרוב על בחירתם.
תשובות יעל לשאילתות הורים:
שומר בית הספר :ליעקב השומר אין הפסקות במשך מילוי תפקידו .הוא עוזב את העמדה אך ורק לשם סריקות או
לשם הכנת שתיה .נדמה כי מי שאינו מתפקד כראוי הם ההורים שאינם מגלים איפוק וכבוד כלפי השומר .הנהגת
ההורים רואה את עצמה אחראית להעברת מסר להורים שיש לכבד יותר את השומר .בנוסף ,נתלה ליד הביתן שלט
עם מס המירס של השומר במידה ויש לקרוא לו בדחיפות לשער כשהוא אינו שם.
יעל מאשרת שזכוכית הביתן משוריינת כך שהביתן אינו מהווה פרצה בטיחותית.
שיעורי מדעים בשכבה א :עקב הנסיבות (מ"מ למורה למדעים) יש לגלות הבנה עד חזרתה הקרובה של פרנסיס
מחופשת הלידה.
חלקות מעקב :הכיתות יוצאות מדי ע"פ תכנית מובנית לפי שכבות לחלקות מחקר.
החלפת ספרים שכבה א :פורסם כבר בקרב התלמידים ,באירוע השקת הספריה ,כי יוכלו במחצית השנייה להתחיל
להחליף ספרים.
החלפת ספרים בספריה נעשית בשעה קבועה פעם בשבועיים .לאור דרישת ילדים ,מכל השכבות ,נבדקת האפשרות
להגדיל את הזמינות של החלפת ספרים בספריה .אולי אף לרתום הורים לטובת הנושא.
כניסה לאתר בית הספר :האתר עובד הכי טוב בכניסה ממחשב ,ישנן בעיות בהתאמה לסמארטפונים והדבר אינו
קשור כלל לבית ספר אלא למערכת של עירית תל אביב .נשלח מסמך הדרכה בעניין.
מחקר כתיבה שפה :פרופסוריות מבר אילן ,לוינסקי ,חיפה וב"ש שמובילים מחקר בנושא כתיבה והבעה בקרב
תלמידי ישראל לבית הספר בבקשה להשתתף במחקר .יעל החליטה כי לבית הספר יש רק מה להרוויח ממחקר כזה.
בפועל הילדים יצטרכו למלא שאלון בן כ  01דקות על הרגלי הקריאה כתיבה ,ישלח שאלון להורים ויערכו תצפיות
בכיתות.
עם הבקשה לאישור ההשתתפות במחקר נשלח מכתב מלווה ,שנוסח על ידי יעל ואשר מבהיר את מטרות המחקר.
ההורים מתבקשים לשלוח את האישורים כדי שניתן יהיה להתחיל במחקר.
חגיגות ימי הולדת :חודדו נוהלי הזמנה לימי הולדת של כל בית הספר (שנשלח להורים כבר באגרת מנהלת
בתחילת השנה) .לתלמידים עומדת אחת מהאפשרויות הבאות להזמנה ליום הולדת שבה כלולים ילדי בי"ס:
יום הולדת כיתתית :הזמנת כל ילדי הכיתה
יום הולדת בנות :הזמנת רק בנות (כל בנות הכיתה)
יום הולדת בנים :הזמנת רק בנים (כל הבנים בכיתה)
יום הולדת אינטימי :הזמנת קומץ חברים מצומצם ,שלא עולה על  0או  4חברים.
בבית הספר קיימות שתי כיתות שילוב המונות  8תלמידים כל אחת .בשכבת א' ובשכבת ב' ,לכיתות אלה כיתה
חברה/כיתה מאמצת מתוך השכבה .כיתה זו מזמינה גם תלמידי כיתה זו לחגיגות כיתתיות .ילדי הכיתות הקטנות
כפופים ככל שאר תלמידי בי"ס לנהלים ולכן הם צריכים להיות כלולים בהזמנות לאירועים כיתתיים שנערכים שלא
בתחום בית הספר.
חונכות :מתקבלים פידבקים חיוביים מאד מפרויקט החונכות בין תלמידי ה' ותלמידי אלף .היות ובשנה הבאה
תלמידי ה' יהיו שוב השכבה הבוגרת ביותר בבית הספר נשקלת האפשרות בשנה הבאה שפרויקט החונכות יכלול גם
תלמידים מה' (שכבת ד' שנה זו) וגם תלמידי '.
ישיבת ההנהגה הבאה תתקיים ביום א' .5...51
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