תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית ,נופי ים – 7.6.15
 ניקיון בשירותים.
בחודש האחרון חסרים לצוות הניקיון הבית ספרי  2עובדי ניקיון .העובדים האחרים מקבלים שעות
נוספות אך לא יכולים לעשות את כל העבודה הנדרשת.
היתה פגישה עם המפקח בעניין .ישנה בעיה כללית בגיוס עובדים למחלקת הניקיון של העירייה
נעשים מאמצים בגבולות הקיים כדי לשמור על הניקיון .כל עוד הבעיה קיימת הדגש מושם על ניקיון
השירותים.
 טקס שבועות
טקס שבועות כטקס שכבתי הינו מסורת בית ספרית .מדיניות הטקסים נקבעת על ידי בי"ס והוחלט כי
שבועות יצוין באופן שכבתי.
 מערכת הפצת המיילים הבית ספרית
לקראת שנה הבאה ייערך דיון לגבי מדיניות ההפצה של בי"ס במייל.
 מתנות למורים.
קיימת החלטה בית ספרית שמורים אינם מקבלים מתנות אישיות מהורים ותלמידים במהלך
השנה ובסוף שנה בפרט.
הסיבות בגינן נתקבלה ההחלטה מלכתחילה :מתנות אישיות יוצרות הבדלה בין תלמידים שנותנים
וכאלה שלא .ילד שלא הביא מתנה רואה ילד אחר שהביא ומרגיש לא נוח .הצוות נבוך לקבל תשורה
על עשיית עבודתו .מתנה מרכזית מכל הכיתה מספיקה בהחלט ולשם כך אף נאסף כסף בתחילת
השנה .כמו כן לאור בקשת ההורים להוקיר את צוות ביס קמה בתחילת השנה וועדת הוקרה למורה
שבמהלך השנה ובחגים חילקה מתנות למורים ואף ערכה אירוע לצוות במהלך השנה.
היערכות לשנה"ל הבאה:
 כיתות אלף -צפי ל  4כיתות א' מלאות על סף  40ילד בכיתה.
מתוכנן כי הרכב הכתות ייקבע לפי כתובת המגורים .תלמידי אזורי חן יהיו בכיתות שיוכלו בבוא העת
עם פתיחת ביה"ס בשכונה לעבור אליה בלי להתפצל .מעבר בין כיתות ע"פ אזור מגורים ייעשה
באופן פורמאלי ע"י טופס מעבר שיוגש לעירייה .זו אינה החלטה פנים בית ספרית.
אירוח כיתות אלף מאזורי חן על ידי העירייה מוגדר לשנה אחת בלבד.
שינויים במבנה וסידור הכיתות:
מתנהל כעת מאבק בין מנהלי בית הכנסת ,שעשה שימוש זמני בקומת המרתף ושאמור להתפנות
לטובת השיפוץ הקרב ,ומסרב להתפנות .הטיפול בנושא הועבר לטיפול המחלקה המשפטית של
העירייה .כל עיכוב בפינוי ישפיע על עבודות השיפוץ ושנה"ל לא תפתח במועד.
 תל"ן:
קומיקס ופלסטלינה לא יהיו חלק מהתל"ן בשנה"ל הבאה.
נבדקות אפשרויות שונות כדי להענות לבקשה לתל"ן מתחום התנועה אולם הדבר מלווה בהרבה
מאד מגבלות.
תל"ן מחשבים ימשך גם בשנה הבאה
פאדגורו תל:ן אייפדים – יורחב לכיתות ד' ה' ו ו'
שחמט –ימשיך בכיתות א' וב' בלבד
"במחשבה תחילה" – משחקי חברה וחשיבה .ייערך ככל הנראה עם המחנכות בכיתות.
בכיתות א ו ב מחשבים והופ מדע יימשך .
עדיין מחפשים תל"ן נוסף (כאמור נעשה ניסיון לאפשר תל"ן תנועתי).
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היה נשאר והפך למסורת (יתקיים גם בשנה"ל הבאה):
 oערב יוצר ,מילת השבוע ,תחרות איות
 oטקסים ואירועים מיוחדים סביב לוח השנה :יום רבין ,יום השואה ,פורים ,יום כחול
לבן ,שבוע סופרים ועוד...
 oאירועים קהילתיים :מכירת עוגות ,השקת ספריה ,תרומת משלוחי מנות
 oמפגשים מוסיקליים ,קונצרט סיום שנה
 oתכניות העשרה :חליליות ,תכנית מפתח , ,חווה חקלאית ,גינה אקולוגית
 oימי שיא :יום המאה ,ימים ירוקים ,יום ספורט ועוד...
 oהפסקות פעילות ,מפקדים סביב ערכי מפתח הלב
 oחברת הילדים :מקהלה ,מועצת תלמידים ,מובילות ירוקה
 oשיח פתוח ועבודה רציפה ועקבית עם הנהגת הורים  /הרצאות להורים
 oכיתה מנגנת (לא בטוח יישאר נבחנת מידת ההצלחה של הפרויקט)



פעילויות שהתקיימו בפעם הראשונה השנה ויימשכו בשנה"ל הבאה:
 oיציאה לסיורים במוזיאונים לאמנות (לא רק הצגות ומופעים)  -הצלחה
 oהמשך תהליך כתיבת חזון  -שיתוף הורים ותלמידים
 oמצוינות במתמטיקה לאורך כל השנה – ג ,ה  /פיילוט של קבוצת רובוטיקה – ד (ככל
הנראה אף יורחב לאור ההצלחה הגדולה)  /קבוצת דוברי אנגלית ג'
 oשיעורים פרטניים לכלל תלמידי ביה"ס  /יחידות הוראה מתוקשבות במדעים
ובאמנות במסגרת תכניות עירוניות ייחודיות
 oהעברת שאלון אח"מ תלמידים וצוות חינוכי  /רצף חינוכי עם תיכונט  /קשיבות
בכיתות ועם צוות חינוכי
 oחונכות רציפה וקבועה  /הרצאות מעשירות :נדידת ציפורים ,צפרות  /שיתוף פעולה
עם איגודן
 oקבלת שבת קהילתית  /לילה לבן שכבה ה'  /שישי רגלי
 oמועדונית "אפטר-סקול" – סה"כ משובים טובים מאד



שנת תשע"ו במספרים
 18 כיתות סה"כ
 550 תלמידים
 52 אנשי צוות חינוכי כ  11מורים חדשים מצטרפים.



תוכניות לשנה"ל הבאה:
o
o
o
o
o
o

המשך צמיחה בכל המובנים
חשיבה ,תכנון וארגון של סיום המחזור הראשון של הבית הספר .ההערכות השנה
תכתיב ככל הנראה גם לשנים שיבואו .ככל הנראה יוקם צוות שיתמקד בנושא.
מחזון למעשה – בניית תכנית עבודה בהלימה לחזון
המשך השבחת דרכי הוראה למידה בדגש על הוראה דיפרנציאלית ,המשך הטמעת
התקשוב ,למידה במסגרות מגוונות פורצות את חדר הכיתה.
התמקדות במרחבי הלמידה והתייחסות מקצועית לנראות ולהצגת תוצרי למידה.
בניית רצועת בחירה לכיתות ה-ו  /בשאיפה גם ל ג'-ד'
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