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וועדת אירועים :ביום שישי  11.1141.תתקיים קבלת שבת בית ספרית קהילתית באזורי חן.
ההזמנה הופצה .במידה ומזג האוויר יהיה סוער האירוע ידחה למועד אחר.
וועדת אתר :וועדת האתר תפעל בעיקר לשם הגברת השימוש של הורים וילדים באתר בית
הספר .הועלו רעיונות לעידוד שימוש גדול יותר באתר גם של ילדים וגם של הורים4
הנהלת בית הספר מבהירה שכל מידע בענייני בית ספר יועבר מעתה דרך האתר בלבד ולא יהיו
יותר מיילים קולקטיביים להורי הכיתות.
וועדת מנהלת (קשרי קהילה) :הוועדה התכנסה והוגדרו המטרות והנושאים לטיפול ,ביניהם:
זירוז הקמת אולם הספורט של בית הספר ,יצירת שת"פ פורה עם מנהלת הרובע לטובת פעילויות
ואירועים משותפים ,קידום הקמת שבט צופים אזורי.
וועדת כספים :התכנסה ודנה במתן הנחות על תשלומי הורים למשפחות שהגישו בקשה להנחה.
נתקבלו החלטות ונמסרו למבקשים .חשוב לציין כי שמות המבקשים חסויים ,רק מנהלת ביה"ס
והיועצת יודעות את זהות המשפחות4
וועדת בטיחות :הוועדה דנה בעיקר בנושאי בטיחות יומיומיים מהנעשה בחיי בית הספר .הוחלט
להוציא מסמך ובו ירוכזו נוהלי בטיחות בית ספריים .הוחלט להגביר את מודעות הילדים ולשתף
גם אותם בשיח על נושאי בטיחות .תצפית פתע במהלך ההפסקה היתה מאד חיובית ומורגש
שהוטמעו יפה כללי הבטיחות בקרב הילדים.
בטיחות בדרכים :היות והצלחת התורנות תלויה מאד ברכזי התורנות בכיתות ,הועלתה בקשה
שרכזי התורנות הכיתתיים ,במידה וניתן ,יתזכרו בהודעות  SMSאת התורנים יום לפני .בהיעדר
כל פיקוח בשעת האיסוף בשעות הצהריים הועלתה טענה כי הסכנות מרובות .תיבדק האפשרות
לגייס הורים מתנדבים לשעות הצהריים לשחרר את התנועה ולדאוג לעוברים במעברי החציה
(להבדיל מלהעלות ילדים להסעות/לרכבי ההורים).
רב תרבותיות וגזענות :עומס הבקשות לשת"פ עם בתי ספר ערביים המעטים בעיר גדול מאד.
יעל בודקת אפשרות לשת"פ עם המרכז היהודי ערבי ביפו.
יחד עם זאת תיבנה תכנית עם נועה יועצת בית הספר כדי להגביר את ההתייחסות לנושא האחר
והשונה4
כבוד המורה :הורים וצוות נחשפו להתנהגויות של חוסר כבוד כלפי אנשי צוות חינוכי 4בישיבת
צוות של בית הספר נערך שיתוף בין המורים לגבי השיטות האישיות שלהם לדרישה של התנהלות
מכבדת ויצירת סביבה לימודית בכיתה שלהם.
להורים יש השפעה מאד גדולה על הדרך בה תופס התלמיד את המורה וכאשר הורה לדוגמא,
חולק בפומבי על החלטת מורה (במקום בפרטיות כדי לעמוד על סיבת ההחלטה) נוצר מצב שבו
המורה אינו נתפס כסמכות בעיני התלמיד4
הוחלט כי נושא כבוד והקשבה למורים ייכנס גם הוא למדרג של חוקי בל יעבור הבית ספריים4
מתוך ניסיון ,כאשר עובדים לפי התקנון יש הפחתה משמעותית בעניין אלימות מילולית ופיזית4
יעל מציינת כי יש הורים שלא מכבדים את החלטות בית הספר ויש לא מעט עבודה הורית שצריכה
להיעשות במקביל לעבודה הבית ספרית 4לדוגמא ,החלטה שנתקבלה ונשלח מייל להורים בנושא
"הורים בשטח בית הספר במהלך יום הלימודים"4

 וואטסאפ בין ילדי בית הספר :בראש ובראשונה האחריות על מיגור התופעה היא של ההורים.
בית הספר לא יכול לקחת אחריות על הנושא .עם זאת נעשית כל הזמן עבודה עם הילדים על דרכי
שיח וכבוד לאחר והדבר כמובן כולל גם תקשורת בטלפונים.
הורים צריכים לפקח על השיחות למחוק שיחות להחרים טלפונים .מידת התנהלות עם וואטסאפ או
אפילו ביטולו הוא החלטה הורית.
המחנכות יתייחסו לנושא בכיתות בהדרכת נועה היועצת אך ללא מעורבות ואכיפה הורית אין לבית
ספר דרך להתמודד עם התופעה4
יעל תזמין הרצאה של דור הררי בנושא "סמכות הורית בעידן הדיגיטלי" לכל הורי בית הספר4

 תכניות למצוינות בבית ספר
הדגשים השנה יהיו על השבחת עבודת המורה בכיתה ומתן מענה מותאם לכל ילד באופן פרטני
או קבוצתי לפי צרכיו האישיים .הפעילויות יהיו מותאמות רמה 4עבודה פרטנית בכיתות אינה
עבודה בחוברות או הכנת שיעורי בית אלא על למידה חווייתית ומשמעותית.
הגישה השנה היא לתת מענה ,על פי יכולת ,לכל התלמידים הן למצוינים והן לתגבור כך שכל
תלמידי בית ספר ,בעבודה בסבבים ,יקבלו שעות פרטניות .יעל מציינת כי  802ילדים כבר עתה
נמצאים בתוך מסגרת של שעות פרטניות ,הוראה מתקנת ו/או תראפיה4
במסגרת כיתות אלף הוקצו  10שעות לעבודת רוחב ופיצול הכיתות .גם מסגרת זו מאפשרת לתת
מענה מותאם4
 פרוייקט חונכות :נתקבלו תגובות חיוביות מאד ומפרגנות מההורים של שתי השכבות ,על פרויקט
החונכות של ילדי כיתות ה' לילדי כיתות אלף שיצא לדרך שבוע שעבר.
 מתנות בחגיגות ימי הולדת כיתתיות ובכלל – מצגת ויוזמה שהועלתה על ידי חברת ההנהגה.
הועלה הרעיון להמליץ להורי בית הספר ,גם באמצעות הנהגת ההורים ,להוביל מהלך רוחבי
בנושא מתנות בימי הולדת .לחנך את הילדים ,בעידן חומרני ,לא רק לקבל אלא גם לתת.
הוחלט כי חברי ההנהגה יצביעו על תמיכתם במיזם בישיבת ההנהגה הבאה.

