תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית ,נופי ים – 4.1.15





וועדת אירועים:
 ביום שישי ה  16.1.15יתקיים אירוע "ספרייה" שנערך בשיתוף בין ההנהגה וצוות ביתהספר ,אירוע רק לשכבות כתה אלף .האירוע ייערך במהלך שעות בית ספר וללא נוכחות
הורים .כל משפחה שכבה א תורמת ספר לספריית בית הספר ,מתקיימת יצירה ונערכת שעת
סיפור בספרייה.
 הוחלט להרחיב הכנת משלוחי מנות בפורים למגזרים נוספים ולא רק לביה"ס אנוך. מתקיימת הצבעה בנוגע למעורבותו של בית הספר באירוע ההתרמה של וועד ההוריםהמרכזי שעומד להתקיים ביום  15.3.15והוחלט לדחות את ההחלטה למועד מאוחר יותר,
עם פרסום הפרטים המלאים מוועד ההורים המרכזי שעובד על הקמפיין בימים אלה.
 הועלה רעיון לשייך אירוע תרומת חפצים ליום המעשים הטובים .מרב מתנדבת לרכז אירועכזה מול דניאל רמות הרכזת החברתית.



בטיחות בדרכים:
העירייה הודיעה על קיום עבודות ברחוב שטרייכמן לתקופה של כ 7 -חודשים .הופצו הודעות
המתריעות בפני ההורים על הקשיים בגישה לבית הספר בעקבות העבודות .ההורים מתבקשים
לעשות מאמץ ולהביא את הילדים שלא מרחוב בשביס זינגר אלא מלמטה מרחוב איינשטיין.



וועדת מינהלת:
בפגישה בעירייה בנושא אולם הספורט של בית הספר עלה כי יעד העירייה לחנוכת אולם הספורט
הוא פתיחת שנה"ל תשע"ז בספטמבר  .2016יעל מציינת כי האולם יהיה בראש ובראשונה לשימושו
של בית הספר.
במפגש תושבים שהתקיים לפני כחודש לגבי תכניות תשתית עתידיות בשכונה ביקשו התושבים
מהעירייה לסלול כבישי כניסה ויציאה נוספים מהשכונה .הנושא מטופל ע"י וועד פעולה שכונתי.



וועדת תל"ן:
היות ואנו במחצית השנה ,כפי שהוחלט בתחילת השנה ,בשבועות הקרובים ייערכו סקרי שביעות
רצון לגבי החוגים ואז תתכנס הוועדה לקבלת החלטות לגבי המשך.

עדכונים יעל:
 פינת לאום :יעל יצרה קשר עם מחלקת העיצוב של פסג"ה תל אביב ,עתידה להיות פגישה בה יוצגו
סקיצות .הועלתה הצעה על ידי ההנהגה להוסיף פינת הוקרה של פרסי בית ספר.
 שירותים :נעשו כמה שינויים משמעותיים בעצה אחת עם צוות המנקים .חברי הנהגה מאשרים כי
השינוי מורגש.
 לוח מודעות וספסל מחוץ לכתלי בית ספר נשלחה פנייה לעירייה לגבי לוח מודעות והוספת ספסל.
 נוספו  15דק' של תאורה במגרש בית הספר בערבים לרווחת ההורים שיוצאים מהחוגים.

תשובות יעל לשאילתות הורים:
 oכדורגל :בזמן שהוקצה לתלמידי שכבה אלף במגרש נוצרו המון בעיות ,מלוות בהרבה בכי ותסכול.
מעט מאד משחק התנהל בהן .בעצה אחת של כל מחנכות אלף הוחלט לשים דגש על למידת חוקי
המשחק בתמיכת המורים לספורט .זהו אינו אקט של ענישה .המחנכות יוצאות לעיתים עם
התלמידים למגרש ,כרבע שעה לפני תום השיעור בסבבים ביניהן כדי לאפשר לקבוצות קטנות יותר
לשחק .ברגע שהילדים יהיו בקיאים יותר ברזי המשחק יוחזר זמן המגרש גם לשכבת אלף.
 oתלונות מצד שכבת אלף על הקנטות והתנהגות לא הולמת מצד התלמידים הבוגרים:
מסקנות העולות לאחר בדיקה בכלל הכיתות לרבות שיחות עם התלמידים הן שמרבית הבעיות שעלו
הן בין ילדי אלף לבין עצמם .העבודה על כישורי חיים ויחסים בין ילדים הם חלק מהתפקידים של
הצוות החינוכי בבית הספר .מרבית העבודה נעשית על ידם בתוך הכיתות .ההתייחסות נעשית
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בכיתות ומטופלת על ידי המחנכות .מחד מפתחים את הרגישות אצל הילדים לאחר ומצד שני עובדים
על פיתוח החוסן הנפשי של הילד.
ווים למעילים :יש במחסני בית הספר מספיק ווים לתליה בכיתות א' ,אצל מורות שמעוניינות בכך.
מורים מקצועיים ביום ההורים :בפגישת צוות שנערכה לאחר יום ההורים ,דן הצוות בנושא והוחלט
לשנות את הגישה .מורים מקצועיים יזמנו הורים שהם ,המורים ,מעוניינים לפגוש וכי לשאר ההורים
תינתן האפשרות לתאם פגישות במידה והם מעוניינים.
מבדקים :פעמיים בשנה בית הספר נמצא בתקופת מיפויים .המבחנים מתקבלים ממשרד החינוך.
מטרת המיפויים לקבל תמונת מצב האישית והכיתתית במקצועות הליבה ולקדם תהליכי הוראה
למידה.
האתגר הגדול העומד בפני הצוות הוא שהמיפויים לא יפתחו פתח לתחרויות בין הילדים .אלא יהוו
בסיס להתקדמות אישית.
כלנית מציינת שהעבודה על אירוע יוצר ,יהונתן גפן ,בעיצומה.
גמר תחרות האיות תהיה במהלך השבוע הבא.

 oהכנסות מאירוע מכירת עוגות
הכנסות מאורע העוגות שנאספו הינן  6300ש"ח .מועצת התלמידים ,שלקחה חלק פעיל באירוע,
העלתה רעיון להשתמש בהכנסות לטובת רכישת משחקי עץ ענקיים .מטרת המשחקים לשמש את
התלמידים בעיקר בתוך המבנה ובעיקר בימים שלא ניתן לצאת החוצה .בשבוע הבא מגיע בעל
חברה שבונה משחקים להציג את מרכולתו בפני חברי המועצה .בית הספר ירכוש או יבנה (בנגריה)
עגלה כך שהמשחקים יהיו ניידים.
לא התקבלה החלטה האם להפריש כספים לתרומה.
ישיבת ההנהגה הבאה תתקיים ביום א' ה2.2.15 -
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