תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית – נופי ים7.12.14 ,
הישיבה נפתחה בשיתוף של יעל מההתרשמות החיובית של מבקרים רבים הנכנסים לביה"ס .הם חוזרים
ומציינים שהאווירה הכללית היא מאד נינוחה וחיובית ושהילדים שמחים ,והצוות מקסים – גם את זה חשוב
לדעת
עדכונים והתייחסות לשאילתות הורים
















שבוע תזונה נבונה שהתקיים בבית ספר בהובלת שכבת כיתות ה' היה מוצלח מאד ופורה.
אופניים חשמליים – בעקבות תקנה ,שיצאה ע"י משרד התחבורה ,בנוגע לגיל הרכיבה המותר (מעל
גיל  )14יצאה הודעה להורי בית הספר שחל איסור על הכנסת אופניים חשמליים לתחום בית הספר.
טלפונים סלולריים לידיעת ההורים יש הנחיה בית ספרית חדשה .בכל יציאה מאורגנת מתחום בית
הספר ,אסור לתלמידים לצאת עם טלפונים .הטלפונים ייאספו ביום היציאה ויישמרו במזכירות בית
הספר .הטלפונים יוחזרו עם תום הפעילות.
מורים תורנים בהפסקות –המורים התורנים החלו ללבוש ווסט זוהר בשעת מילוי תפקידם .הדבר
הגביר מאד את יכולת הזיהוי של התלמידים מי הגורם האחראי בשטח.
בנוסף צוות המחנכות של שכבה א' ערך היכרות רוחב לתלמידי כל השכבה כדי שהילדים יכירו אותן
באופן אישי והדבר יקל על הילדים לפנות גם אליהן בעת הצורך.
צלצולים –בוטלו הצלצולים המבשרים על תום השיעור .צלצולים הושמעו רק בכניסה לכיתות בשעות
 8:00עם תחילת יום הלימודים ,ב  10:00בכניסה מהחצר ,וב  12:00בכניסה מהחצר.
כתוצאה מהשינוי ,המעברים הפכו נעימים יותר ושקטים.
חגיגות חנוכה – שכבת א' חוגגת את חנוכה בשיתוף עם ההורים .בשאר השכבות החגיגות נערכות
בבית הספר ללא שיתוף הורים.
ניסוי – שבוע ללא  –whatsappבשכבה ה יחד עם כלנית נעשה ניסוי ובו במשך שבוע לא יכלו
התלמידים והמורה להיכנס לתקשר באמצעות ה וואטסאפ ו/או סמס .נערכה הכנה לניסוי ואחריו
סיכום .מאז הניסוי ,להבדיל מלפניו ,לא התרחש ולו אירוע אחד שדרש התערבות או טיפול של הצוות
החינוכי .הילדים עצמם דווחו כי במהלכו ,יצאו יותר להיפגש פנים אל פנים .הילדים דווחו כי נהנו יותר
לדבר מאשר להתכתב.
מצב בטחוני והגברת אבטחה – משרד החינוך אינו מאשר הגברה של אבטחה ובפרט לא במימון
של הורים .בנופי ים תוגברו הסיורים כך שמתקיים סיור נוסף (בשעות  8:30ו  ,13:30דגש על שעות
הכניסה והפיזור של התלמידים) אך לא בהכרח בכל יום.
יחודד שהמבנה נעול וסגור בלילה ,שערי הברזל פתוחים היות ושטח בית הספר הינו שטח עירוני
ציבורי .בשעות הערב נעשות ביקורות של הסייר העירוני .עם הגעתו בבוקר השומר עורך סיור בכל
השטחים הציבוריים.
תאורה בחצר בשעות הערב – יעל נענתה לבקשה להאריך במספר דקות התאורה בסיום יום
הפעילות כדי לאפשר (בפרט בשעות החורף) פיזור נעים ולא הליכה בחושך.
השגחה בהפסקה  -חשוב לציין שגם אירועים שלא נראים בזמן אמת ,מטופלים .הצוות רואה
חשיבות גדולה בעידוד הילדים ,לספר על מה שעובר עליהם בביה"ס בזמן אמת על מנת לאפשר
טיפול קרוב לאירוע .חשוב שלפני שהורה מגבש דעה לגבי אופן הפעולה ,אחרי שקיבל דווח אך ורק
מהתלמיד ,שיעשה את הבירור גם מול הגורמים המטפלים וצוות בית הספר כדי להבין את המקרה
בכללותו.
דוחות אירוע  -ישנה עלייה יזומה במספר דוחות אירוע .תקנון בית הספר (המפורסם גם באתר)
מתייחס לדרכי הפעולה בעקבות אירועי התנהגות בלתי הולמת בשטחו.
על כל אירוע חריג ממולא טופס על ידי איש הצוות שטיפל בו .גם חוצפה כלפי איש צוות נכללת
כאירוע חריג .מדרג התגובות מוגדר בתקנון המופיע גם באתר בית הספר .יעל מבקשת מההורים
לגבות את תקנון בית הספר מול הילדים ובמידה ומרגישים אחרת ,לפנות לבירור מעמיק עם הצוות.
מקרים חריגים מאד כמובן אינם מטופלים במדרג הרגיל ,הנושא נתון לשיקולו של הצוות לגבי חומרת
המקרה.






אתר בית הספר -הכניסה למרחבים הכיתתיים נעשית תחת סיסמא כדי לאפשר מידע שמיועד רק
לכיתה מסוימת כגון פרטי קשר וכו'.
מסורת וסמלים – תקודם הקמת פינת לאום שתכלול את מפת ישראל ,מגילת העצמאות ועוד.
ניקיון שירותים – הוזמן המפקח של עובדי הניקיון לביקורת .הוגבר מספר הסבבים של ניקיון
השירותים .הנושא במעקב קבוע.
בחירות – יום שבתון ארצי ,בית הספר ישמש את הבחירות.

דווחי וועדות
ועדת אירועים
אירוע מכירת עוגות בשישי הקרוב .הועלו כמה דגשים ,האירוע אינו בסימן תחרות בין הכיתות או השכבות,
אין שולחנות כיתתיים .כל מה שנתרם יימכר על ידי כל המתנדבים .מחיר הפריטים אחיד ,במהלך האירוע
יופץ מחירון.
אירוע קבלת שבת שנערך בדשא הגדול באזורי חן היה אירוע נעים ומוצלח כמחצית ממשפחות בית הספר
הגיעו.
ועדת סע לשלום
עובד מאד יפה מבחינת התייצבות ופעילות התורנים.
ועדת מנהלת הרובע
התנהלה פגישה מאד חיובית ופורה עם מנהלת הרובע .הנושאים הועלו בפגישה :שיפור בטיחות בדרכים
המובילות לבית הספר וממנו ,עזרה בקידום אירועים קהילתיים גם מחוץ לבית הספר .תמיכה ועזרה בקידום
בניית אולם הספורט של בית הספר (תאריך יעד לפתיחה  .)2016פעילות להרחבת הגנים בשכונה (היות
והחל משנה הבאה לא יתארחו גנים בתחומי בי"ס) .תמיכה בהקמת שבט צופים (תאריך היעד .)2016
בגדים עזובים
יום שישי  12.12.14הינו ההזדמנות האחרונה לפני שבגדים עזובים נמסרים לנזקקים.
ייצא מייל להורים המיידע אותם על כך.
ההורים מתבקשים לציין שמות התלמידים על הבגדים ,הדבר מקל על כולם להשיב אבידה לבעליה.
ישיבת ההנהגה הבאה תתקיים ביום א' 4.1.15

