תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים הבית ספרית ,נופי ים – 16.9.15
הוקרה לצוות הישיבה הראשונה נפתחה בהוקרת תודה על מחוות ההורים לצוות עם פתיחת שנה"ל ולפני ערב
ראש השנה שגרמו לשמחה רבה ולתחושה של התחלה חיובית וברגל ימין.
פתיחת שנת הלימודים – השנה נפתחה עם  20כיתות ו  515תלמידים.
 .1שנת מעבר משתי סיבות עיקריות .1 :ישנן  3כתות אלף מתארחות ,העתידות לעבור כבר בשנה"ל הבאה ,עם
פתיחתו העתידית של בי"ס "צוקי אביב" בשכונת אזורי חן (תלמידים משכבות ב' ומעלה של היום יוכלו לעבור
לביה"ס הצומח מתוך בחירה) .2 .אתר הבניה של אולם הספורט העתידי ש ייבנה בבנייה מהירה והצפי
לפתיחתו ב סוף  .2016הבנייה תביא איתה ככל הנראה אתגרים לוגיסטיים.
שנת המעבר ואירוח הכיתות הנוספות באים בין היתר לידי ביטוי בכך שחדרי ספח (אומנות מדעים ועוד)
רתומים לטובת כיתות לימוד רגילות .הצוות נדרש לגלות גמישות גדולה ויכולת שת"פ גבוהה כדי להתמודד עם
הצפיפות.
 .2השבועות הראשונים של שנה"ל ,עיקרם הסתגלות של כל באי ביה"ס .התלמידים מתרגלים את היציאה
להפסקות ,עלייה וירידה מגרמי המדרגות שהוכוונו אליהם ,את הפרישה בחצר בזמן ההפסקה ועוד .עם תום
החגים יצטרפו תלמידי כתה אלף לשאר תלמידי ביה"ס במגרש הגדול.
לעת עתה ,כל צוות ביה"ס מגויס לעזרה בהפסקות ולא רק התורנים.
שוררת שביעות רצון מהאקלים החברתי השורר בביה"ס ,כבר עכשיו מורגשת אווירה טובה בקרב התלמידים.
הימים הראשונים לשנה"ל עוברים בסיפוק גדול.
 .3חזון ביה"ס שנעשתה עליו עבודה אינטנסיבית במהלך השנתיים האחרונות בשיתוף הצוות ,הנהגת ההורים
והתלמידים יעבור השנה להיות מיושם בפועל.
 .4יעל מגדירה שני יעדים בולטים לשנה"ל הקרובה:
 העצמת מנהיגות ביניים בקרב הצוות החינוכי ועידוד מנהיגות חינוכית.
 מתן אוטונומיה לילדים בשכבות הגבוהות ע"י בניית מסלולי בחירה (בכתות ה' ו ו' בשלב זה .במידה והפיילוט
יהיה מוצלח התוכנית תורחב ותיושם בשנה הבאה משכבה ג' ומעלה.
 המשך משנה שעברה :קידום למידה משמעותית וטיפוח אקלים מיטבי.
 .5בשנה"ל זו מצטרפת לביה"ס בת שרות ,כוח עזר משמעותי ואיכותי .זהו שרות שנרכש מעיריית ת"א .תכנית
העבודה של בת השרות נבנית ע"פ צרכי ביה"ס.
 .6זוהי שנה ראשונה בה ייערך מיצב חיצוני לשכבות ב' ו -ה' .עד עתה לא נכלל בי"ס נופי ים במדרוג בתי הספר
בתל אביב.
 .7פיצול כיתות  -משרד החינוך מאפשר ומממן פיצול כתות רק בשכבות א' ו -ב' .ביה"ס בנה מערכת של שעות
פיצול לכל שכבות הגיל (כ 4 -שעות פיצול לכל שכבה) .שעות הפיצול לשכבות האחרות יורחבו לפי הצורך.
 .8צורכי שכבה א' והתלמידים החדשים נלמדים כעת ונשמרים גם משאבים בכדי שניתן יהיה לתת מענה
בהמשך ע"פ הצרכים שיעלו.
תפקידה של הנהגת ההורים  -בישיבות ההנהגה מועבר עדכון שוטף של הנהלת ביה"ס על הנעשה בין כתליו
ודיון בנושאים שונים שנציגי הכיתות בוועדה מעלים ,כאלה הקשורים לכל תלמידי ביה"ס או כאלה הקשורים
לתלמידי שכבה מסוימת.
הנציגים משמשים כצינור הן להעברת הנעשה בהנהגה להורי הכיתות והן בהבאת נושאים חדשים לדיון בפני
ההנהגה.
הנציגים הינם שגרירי שיתוף הפעולה בין הצוות לביה"ס ,בין תפקידיהם השונים אחד החשובים הוא לדאוג לכך
שדיונים בנושאים הנוגעים לכלל ביה"ס יועלו בפני הפורום המתאים ביותר .לעצור דיונים שמתנהלים

בוואטסאפים כיתתיים או בשיחות גינה ולעתים קרובות מסלימים דיון שאם היה נדון בפורום המתאים ,יכול
היה לחסוך מכל המעורבים עיסוק מיותר ועוגמת נפש .
גם השנה יושם דגש על שיח פתוח ומכבד וכל נושא יכול לעלות לדיון בישיבת ההנהגה ו/או בפורום המתאים.
הנהגת ההורים מתכנסת אחת לחודש .לפני כל ישיבה תישלח תזכורת כדי שתינתן להורים ההזדמנות להעביר
לנציגים הערות ,שאלות ,נושאים מבעוד מועד .תקציר הפרוטוקול מפורסם באתר ביה"ס ומופץ בקרב ההורים ע"י
הנציג הכיתתי .פרוטוקול מפורט מתויק במזכירות ביה"ס ונגיש לכל ההורים בכל עת.
עבודה מהותית של ההנהגה נעשית בחלוקה לוועדות פעולה .הוועדות שפעלו בשנים קודמות :ועדת אירועים,
ועדת בטיחות ,ועדת בטיחות בדרכים ,ועדת תל"ן ,ועדת כספים ,ועדת קשר עם הקהילה ,ועדת הוקרת המורה,
ועד צהרון ,ועדת אתר .רעיונות חדשים לוועדות יתקבלו בברכה.
תשלומי הורים  -בי"ס משלים ותומך ,מעבר לתשלומי הורים בפעילויות הממומנות ע"י הורים ,השלמה לטיולים
שנתיים שעות תל"ן ,הארכת יום הלימודים לכתות הנמוכות ועוד .כמו כן תשלומי הורים תומכים בפעילויות כלל
בית ספריות .חשוב מאד שמרגע פרסום חוזר התשלומים – ההורים ישלמו את התשלומים ויאפשרו לביה"ס לקדם
את העשייה החינוכית העניפה .הורים שאינם משלמים את תשלומי ההורים ,לבי"ס הזכות לא להכליל את
התלמידים בפעילויות אך מדיניות ביה"ס היא לא למנוע מילד פעילות בגין התנהלות כספית של הוריו.
תל"ן  -תכנית לימודים נוספת במימון הורים .בחוזר משרד החינוך משבוע שעבר פורסמו שינויים בתעריפים
לתשלומים לשעת תל"ן .נערכה הצבעה על השינויים הקלים ,בהחלטה של הנהגת ההורים אושרו השינויים
בתשלומי הורים בהתאם לשינוי בתעריפים לשעות תל"ן שנקבעו עי משרד החינוך.
התייחסות לנושאים שהועלו מהורים
שיעורי בית וקשר עם ההורים  -בשבועות הקרובים ייערך דיון של הצוות בנושא ותצא החלטה בית ספרית
בהתאם לשכבת הגיל ובהתייחסות מלאה לגישה של מחנכת הכתה.
משמרות הזהב – אחראית נושא בטיחות בדרכים מיועדת לסבב ההדרכה הבא .רק אחריו תוחלט מדיניות ביה"ס
בנושא .ישנם כמה נושאים שיש לתת להם את הדעת כגון מספר התלמידים והפריסה במעברי החצייה .
חונכות  -תלמידי שכבה א' נחנכים ע"י תלמידי שכבות ה' ו -ו'.
שונות
כניסת הורים באמצע היום לשטח ביה"ס אסורה .ישנה סלסלה אצל יעקב השומר לו ניתן להשאיר דברים שברצון
הורה להעביר לילד (חוברת ,אוכל וכו).
וילונות – ההנהגה החליטה כי כספי אירוע התרמת עוגות המסורתי שייערך בקרוב יממן את החוסרים (כולל
תשלום למתקין) .
בחירת יו"ר הנהגת הורים  -בהצבעה שנערכה נבחרה פה אחד אוה שריידר כיו"ר עד מאי  .2016עינת ספיבק
נבחרה כסגניתה.

