תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים הבית ספרית ,נופי ים – 6.3.16
תנועת השומר הצעיר  -בשלוש השנים בהם קיים ביה"ס אין תנועת נוער אחת שהצליחה להיכנס לשכונה .פעילות
תנועת שומר הצעיר להבדיל מתנועות נוער אחרות באה לידי ביטוי במעורבות גם בשעות הפעילות של ביה"ס וכך
נוצר מצב של קשר בין הבוקר לאחה"צ וכך מייצרים חיבור בין הקן לביה"ס .לאור העובדה שתנועת השומר הצעיר
מציעה פתרון שכולל גם פעילות בשעות ביה"ס החליטה יעל לקיים פיילוט שיתחיל כבר משנה"ל הנוכחית .הפעילות
נעשית בשכבת ג' כדי לחשוף אותם לקיומה של התנועה לקראת שנה"ל הבאה ,בה הם יוכלו רשמית להצטרף
לפעילות התנועתית .ישנה כוונה מלאה לבנות את הקן כצומח ולהתאים את אופי הקבוצות לצרכים של השכבה
שתצטרף .תוכנית העבודה היא דינמית ותתואם בשיתוף עם הצוות החינוכי של בי"ס בהתאם לכיתות ולשכבות הגיל.
ועדת תרומה לקהילה  -הוצגו בפני הנהגת הורים מספר אפשרויות התנדבותיות שהורי ותלמידי ביה"ס יכולים לקחת
בהם חלק .1 :סיוע למחלקה סיעודית העוסקת ברווחה של ילדים המאושפזים בבתי חולים .2 ,סיוע למקלט לנפגעות
אלימות נגד נשים .3 .סיוע ל "מקום אחר"  -בית הנותן "עזרה ראשונה" לילדים ובני נוער חסרי קורת גג בתל-אביב
ומשמש מקלט לנוער בסיכון .4 ,הצטרפות לרשימת תפוצה/קבוצת וואטסאפ למי שמעוניין ,שבה מתפרסמות בקשות
לתרומה עבור נזקקים.
ההנהגה נתנה לועדה אישור לבחור בפרוייקט/ים שברצונה להוביל בביה"ס בעזרת ובתמיכת נציגי ההנהגה.
צוות המנהלה  -הוחלפו שלושה עובדים והשינוי ברמת הניקיון מורגש .חשוב לציין כי בכל הקשור לניקיון השירותים
חלק מהבעיה הוא התנהלות הילדים בשירותים ולא רק רמת התפקוד של צוות הניקיון .מתקיימת הסברה בנושא.
שבוע המוסיקה  -שנערך בביה"ס בפעם הראשונה היה מוצלח ,היתה חשיפה גדולה לנושאים שונים הקשורים
במוסיקה .גם הופקו מסקנות לגבי שנים הבאות לרבות ארכה של הבמה הפתוחה והמידע למעורבות הורית שלא
עבר בזמן.
כנס המקהלות – מקהלת ביה"ס ייצגה את ביה"ס בכבוד גדול.
היום הירוק  -הילדים עברו בין תחנות פעילות שונות ,הכינו תיקים מחולצות ישנות ,יצרו חבלי קפיצה משקיות ניילון
ישנות ,נטעו צמחים בסביבת ביה"ס ועוד .המובילות הירוקה של ביה"ס ערכה טקס בפני כלל התלמידים .ניכר
שהשכבות הקטנות מאד נהנו לגבי השכבות הגבוהות (ה-ו) יוסקו מסקנות לשנה הבאה.
שבוע בריאות והספורט – יחול בשבוע של ה  .13.3.16ביום שישי ה  18למרץ שישי רגלי ,מגיעים לביה"ס ברגל או
באופניים.
יום המעשים הטובים  - 15.3.16כל מחנכת תבחר עם הכתה שלה נושא שמטריד את הילדים באמצעות סיעור
מוחות שיתקיים בכיתה .כל כתה תכין כרזה בנושא שבחרה שתוצג בתערוכת כרזות ברחבי ביה"ס .כמו כן ,יתקיימו
כמה מפקדים בהם תעלה כל כתה ותציג את הנושא שבחרה .מעין  TEDילדים.
תרומת משלוחי מנות  -ביום המעשים הטובים יארזו גם משלוחי המנות הנתרמים ,המשך המסורת של מתן משלוח
מנות על ידי ילדי ביה"ס למוסדות אחרים.
אחריות שמירה על סביבת המחייה  -בי"ס יתחיל לקיים תורנויות תלמידים לניקיון ביה"ס מתוך רצון לעורר אצל
התלמידים לקיחת אחריות על סביבתם האישית .סידור ספסלים ,איסוף פסולת מהמסדרונות וארחי הפסקות ועוד.
פורימון בית ספרי  - 22.3.16לתשומת לב ההורים יום קצר ,סיום הלימודים ב .12:00
ערב יוצרת  – 11.4.16 -התאריך חדש! היוצרת השנה ,מרים ילן שטקליס .העבודה בעיצומה.

וואטסאפ קבוצות ילדים  -עבודה רבה נעשית בשעות ביה"ס על טיפול בכל מה שקשור לתקשורת בין הילדים.
לעבודה החינוכית שנעשית בשעות הבוקר השפעה גדולה גם על שעות אחה"צ .הצפייה מתלמידי ביה"ס היא
להתנהגות סובלנית ומכבדת גם כאשר הם אינם במסגרת הבית ספרית.
עם זאת ,לאור תלונות רבות שמגיעות מצד הורים על טיפול באלימות מילולית און ליין ,בעיקר בקבוצות וואטסאפ
יודגש כי ביה"ס אינו יכול ואינו צריך לקחת את כל האחריות על הנעשה אחה"צ ושזהו חלק גדול מתפקיד ההורות.
חשוב והכרחי שלדברים הקורים אחה"צ תהיה התייחסות ותגובה גם בבית.

