תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים בית ספרית נופי ים מיום 4202.6.8
צהרונית –
בית הספר יצא לתהליך בדיקה של החלפת מפעיל הצהרון .ועדת הצהרון הגיעה למסקנה שיש לצאת
למכרז ולבדוק את תחושתם שניתן לקבל הרבה יותר .יודגש שכל חברי הוועדה התנדבו לכהן בה עוד
בטרם החלה פעילות הצהרונית לשנה זו .כמו כן חשוב לציין שיחסי העבודה עם פונטי מאד טובים
ונעימים .פונטי הינו אדם ישר ,הגון ,משלם בזמן ,וגמיש בכל הנוגע לבקשות לאירועים מיוחדים.
המהלכים שננקטו ע"י ועדת הצהרון:
 משוב ממוחשב להורי הצהרון.
 למען הוגנות כלפי פונטי כמפעיל הצהרון זה שנתיים הוא קיבל התראה מוקדמת של שבועיים על
היציאה למכרז ופורטו בפניו תלונות ההורים לגבי התכנים ,רמת ההדרכה ,בטיחות וגם ציפיות.
 למכרז ניגשו  4חברות :כל חברה הציגה את שירותיה במשך כחצי שעה בפני חברי הוועדה.
בתום הערב הוחלט לבדוק לעומק את אילנות ואפטר סקול וכן לאסוף את אותם הנתונים על
פונטיז
 חלק מחברי הוועדה לקחו על עצמם לערוך תצפיות על צהרוניות החברות שניגשו למכרז בבתי
ספר אחרים .כל החברות התבקשו לשלוח פירוט נתונים בשאלון מובנה .נערכו שיחות עם הורים
לילדים בצהרוניות.
 כלל התוצאות אורגנו להשוואה בטבלאות אקסל וכן נבנתה טבלת ציונים .תיק התוצאות של
התצפיות ואיסוף הנתונים הוצג לחברי ההנהגה והוא נגיש לעיון במזכירות.
 שתי חברות נשקלות כעת להחליף את פונטיז ,אפטר סקול ואילנות .לא נתקבלה החלטה ע"י
הוועדה מיהי החברה המועדפת .נקבעה פגישה ליום חמישי  21.5.24עם שתי החברות לצורך
מו"מ והחלטה סופית.
בהצבעה שהתקיימה בין חברי הנהגת ההורים ניתן פה אחד מנדט ליעל ויניב לקבל החלטה
לאחר הפגישות עם שתי החברות מי תפעיל את הצהרון בבית הספר בשנה"ל הבאה.
הוחלט כי לאור האמור בית ספר יפתח למכרז ,במידת הצורך ,את נושא המועדונית כל שנתיים
לאחר דיון מעמיק.
משאל ספרים –
בפני נופי ים כבי"ס צומח לא קיימת עדיין החובה להפעיל את התוכנית ואף עומדים בפניו מכשולים
אובייקטיביים כגון מספר תלמידים מועט בשכבות הגבוהות שלא יוכלו להשאיר כמות ספרים מספקת
לשכבה מתחתיהם .יחד עם זאת כדי לעודד חינוך התלמידים לשמור על ספרים בכלל ולמען האחרים
שיירשו אותם בפרט ובכדי לעודד תרבות של לא הכל חדש יתחיל בית הספר כבר משנה"ל הבאה
להפעיל את התוכנית במתכונת מצומצמת.
מתוכנן כי בשנה"ל הקרובה כל שכבה תקבל לפחות ספר אחד משומש  ,למעט שכבה ה'.
לשם כך בית הספר יאסוף את כל המקראות לשימוש חוזר מהתלמידים עוד בתום השנה.
ברשימת הספרים לשנה הבאה שתחולק להורים בסוף שנה"ל הנוכחית יצוין הספר אותו יקבל
התלמיד מבית ספר משומש.
שבועות -
להורי ,מורי ותלמידי כיתות אלף שהפעילו את הטקס היתה חוויה נפלאה ,מרגשת ומוצלחת אך לא
כך הוא האמור לגבי שאר המשתתפים.למחרת האירוע התקיימה ישיבת צוות להפקת לקחים לטובת
השנים הבאות ובינהם:



בעתיד יש להדגיש יותר את המסר כי מדובר באירוע בית ספרי ,לכל הקהילה.
יש לבנות אירוע לא רק על הופעה של שכבת גיל אחת.



הצוות ומורי הכיתות מכל השכבות ,צריכים לעודד מעורבות של תלמידי השכבות השונות
ולהעביר את המסר כי מדובר באירוע של כל בית הספר עוד לפני האירוע .כך גם כלפי
ההורים ומצד הנהגת ההורים.

אירועי סוף שנה -
עלו קולות מהשטח שקיים ריבוי אירועי סוף שנה ,שבנוסף לאירועים הכיתתיים ואירועי סוף שנה
בחוגים השונים יהיה אירוע בית ספרי מעמסה על ההורים .לאור זאת הוחלט לתת העדפה ולשים
דגש על האירועים הכיתתיים ולא לקיים אירוע סוף שנה בית ספרי.
מתנות למורים –
ניתנה תזכורת בנושא מתנות לצוות החינוכי והבית ספרי בחגים ובסוף שנה וההחלטה על דעת
הנהגת ההורים והנהלת בית הספר כי ככל שהנהגת ההורים תמצא לנכון ירכשו מתנות לכלל
הצוות החינוכי והבית ספרי על ידי ועדי ההורים הכיתתית  /הנהגת ההורים הבית ספרית בלבד.
החלטה זו תובא בידי נציגי הכיתות בפני הורי כיתתם תוך דרישה להימנע ממתנות אישיות של
משפחה לאיש צוות חינוכי  /צוות בית הספר .משפחה אשר מרגישה צורך מיוחד להודות למי
מהצוות האמור ,באפשרותה לכתוב מכתב הוקרה  /ברכה אישית.
לגבי שנים הבאות ,כל וועד כיתה יתקצב  5ש"ח נוספים לילד בגין מתנות למורים מקצועיים
ומורות רוחב.
תל"ן –
על כל ההורים לחתום על טפסי אישורי תל"ן לשנה"ל הבאה .המחנכים ונציגי הכיתות ישתפו
פעולה בכדי להשלים את הפעולה עד סוף שנה"ל.
כלל התלמידים התבקשו לתת משוב לשיעורי התל"ן .ועדת התל"ן התכנסה לדון בתוצאות
ובאפשרויות ונעשו בדיקות ושיחות מו"מ עם מפעילים.
מתוכננים לשנה הבא בין השאר:
פלסטלינה  -בשנה הבאה בכיתות א'.
חיבוק חי  -לא ימשיך שנה הבאה.
מחשבים -ימשיך שנה הבאה בכל שכבות הגיל ,שכבה ה' בסימן שאלה. .
תנועה  -נבדקים לשנה הבאה שיעורי קפוארה בשילוב עם תיפוף גוף.
שחמט  -תתקבל החלטה מה על בית הספר להוסיף כדי לממש את התוכנית גם בשנה הבאה.
מרכז המוסיקה -התוכנית תמשיך במימון חלקי של התל"ן ושל בית הספר בשיתוף מרכז המוסיקה.
סע לשלום-
לאור העובדה כי בשנה הבאה יצטרפו עוד כ  061תלמידים לבית הספר לא יופחת מספר
התורנים בבוקר ויישאר שלושה 2
סע לשלום  -בית ספר של קיץ
בית הספר של הקיץ יתחיל בשעה  .0011הוחלט להפעיל שני תורני סע לשלום בבוקר בתוכנית
סע לשלום במהלך התקופה בין ה  0ליולי ועד ה  .10התורנים יהיו פטורים בסבב כיתתם הראשון
בשנה"ל הבאה.

