תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים הבית ספרית ,נופי ים – 8.11.15
עדכונים שונים


יום רבין :יום רבין משולב עם ציון שבוע הדמוקרטיה .מעֶבר למערכי שיעור תואמים לגיל המועברים על ידי
המחנכות מתקיימת זו השנה הרביעית מסורת בה תלמידי השכבה הבוגרת מעבירים פעילויות לתלמידי שאר
השכבות .הנושא/הציר המרכזי שנבחר השנה היתה פעילות סביב השיר  IMAGINEשל ג'ון לנון .היתה
הצלחה גדולה ביצירת יום משמעותי וחוויתי בו כל בי"ס מתעסק בו זמנית באותו נושא.
כחלק נוסף בשבוע הדמוקרטיה ,נערכות הבחירות למועצת התלמידים .פעילותה של המועצה ,בהובלת נעמה,
תתחיל כבר בשבוע הבא.



מרדכי :בשמחה מהולה בצער יעל הודיעה כי מרדכי ,אב הבית  ,קיבל קידום ויעזוב ככל הנראה עוד לפני סוף
החודש .הנהגת ההורים מודה למרדכי על תרומתו האדירה לביה"ס.

עדכון וועדת אירועים:
לאחר פגישה ראשונה נקבע לוח אירועים שנתי .האירועים הקרובים ,אירוע התרמת עוגות המסורתי ביום שישי
ה  13.11.15ואירוע ספרייה לשכבת כתות א' יתקיים ב  .15.1.2015נשקלת אפשרות לקיים אירוע קהילתי בשיתוף
מנהלת הרובע וועד השכונה שפונה לכלל משפחות ביה"ס אשכול הגנים ו  2הגנים הצמודים לביה"ס לציון חג החנוכה.
מענה על שאילתות הורים:
מים בקולרים -בכל קומה ישנם  2קולרים שסופקו על ידי העירייה .הנושא הועבר לבדיקה מקיפה של מרדכי אב
הבית.
לוקרים -ביה"ס אינו מממן לוקרים מכספי ניהול עצמי ואין בכוונתו לעשות זאת גם בעתיד .פתרון לסוגיה הינו
בהתארגנות הורית בלבד  .כיתות א' וב' מקבלות מהעירייה כוורות למשך השנתיים הראשונות כך שהצורך בלוקר עולה
רק החל משכבה ג' .כיום עומדת בפני ההורים האפשרות לשכור לוקר עבור ילדם בעלות של  100ש"ח כולל אחריות.
כל הצעת ייעול קונקרטית של הורים לגבי הנושא תתקבל בברכה.
אולם הספורט  -במקביל למאמצים של יעל ,הנהגת ההורים יחד עם ועד השכונה מתמידים במאמצים לקדם את
תחילת העבודות .למרות הנאמר בעבר מסתבר כי אין עדיין היתר בנייה לאולם .בתקופה הקרובה ככל הנראה יצא
ההיתר המיוחל .העירייה עדיין סבורה כי היא תעמוד בלוח הזמנים המקורי בעיקר היות ומדובר בשיטת בנייה מהירה.
התאריך המיועד לקבלת המפתח ,אוק' .2016
שדה דב  -קיים דוח מפורט במזכירות ביה"ס משנה קודמת המעיד כי רמות זיהום האויר בביה"ס ,כתוצאה מהקרבה
לשדה התעופה ,תקינות לחלוטין ועומדות בתקן .את הדוח ערך גוף חיצוני ,הניתור נעשה במשך שבוע שלם ולא באופן
חד פעמי בפיקוח הורים ובזמנים שהורים קבעו .הדוח נמצא במזכירות ביה"ס זמין לעיון לכל המעוניין.
מרפסת קומה ב :יעל מסכימה להשמיש אותה אבל אך ורק אם מדובר בייעוד משמעותי ומתוכנן .תקום ועדה לקידום
הנושא ובדיקת הוצאה לפועל ועלויות של רעיונות ישנים וחדשים.
אירוע קבלת ספר תורה  -בגלל השינוי בתוכניות בעקבות מזג האויר אירוע קבלת ספר תורה היה כיתתי ולא שכבתי.
סביר שהיתה אכזבה לחלק מהתלמידים אך החוויה אצל הילדים היתה חיובית וכללה התרגשות .חלק מהכיתות הצליחו
להרים אירוע מוצלח יותר מן הסתם מהאחרות .בקרוב ייערך סיור לימודי לבית כנסת ,כחלק מחשיפה חינוכית לנושא
הדת ולחיבור עם הקונטקס ההיסטורי.
חגיגות יומולדת כיתות א'  -יעל תרענן את הנוהל בפני כל צוות המורים ובפרט בפני מחנכות שכבת אלף .הנוהל:
חגיגת יום הולדת כיתתית נערכת עם עוגה בלבד.
מדיניות השאלת ספרים בספרייה  -הספרייה פעילה בשעות בהן נמצאת ספרנית .כתות אלף מגיעות לספרייה אחת
לשבועיים לשעת סיפור .כיתות ב' עד ו' מחליפות אחת לשבועיים ספרים במסגרת זמן במערכת השעות המוקצה לכך.
לימודי מדעים  -כדי לאפשר לילדים הבנה מתוך התנסות ,להבדיל משינון הוחלט כי לימודי המדעים בביה"ס יועברו
ללא ספרים .ישנה המון התנסות ועבודה חושית והרבה פחות למידה פרונטלית .היתרונות בלימוד ללא ספר הם גם
אופציה המאפשרת למורה להקנות לתלמידים כלים והכוונה איך לחפש חומר על נושא מסוים.

