הנהגת הורים נופי ים

הנדון :ישיבת הנהגת הורים מס'  – 1בי"ס נופי ים
פרוטוקול ישיבה

בתאריך  , 7.10.2018התקיימה ישיבת הנהגת הורים ראשונה לשנת תשע"ט.
נוכחים בפגישה :
צוות בית הספר :
כלנית בראון
דניאל רמות
יפעת קירשנבוים
מיכל פרקש
רותם כנעני קיפר

נציגי הנהגה ,מ"מ ונלווים:
רני שורץ -יו"ר
טלי לוטן -סגנית ,נציגת ג'4
דודו שרביט נציג ב'2
אלה נציגת ו' 3
גיא רייכברד נציג ד' 1
נגה אלדור נציגת ה'4
גלית רוזנברג נציגת ד'1
דלי הדר נציגת ה'2
גלית חג'אג' א'3
אבישג אביטן א' 3נציגה
ענבל אסף נציגת ד'2
נגה הדרי נציגת א'4
קרן חוגי נציגת א'1
גדי נציג ב'3
עדי שולמן נציג ד'3
שרון לוברני נציגת ה'1
נעמי מוצרי נציגת ג'3
דור יעקובי נציג ו'2
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מיכל רענן ה' 2מחליפה
לימור שוער נציגת ג'1
ג'ון שפטלר א' 2מחליף
עירית לוי נציגת א'2
ניר אשרי נציג ו'1
עדי בלצר נציגה ג3
אתי אלקריאף נציגה ב1

סיכום הפגישה:

על הפרק:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

יעל כמה מילים לגבי פתיחת שנה
רני כמה מילים – לגבי פתיחת שנה
בחירות יו"ר לשנת 2018
תשלומי הורים
אולם ספורט
שאילתות הורים

סעיף 1
חודש עמוס מלא חופשים  ,סה"כ  13ימי לימודים ,מקשה על החזרה.
 21כיתות לימוד 11 ,מורות חדשות אשר נקלטו בבית הספר.
חזרה לשגרה ,חזרה על כללי התנהגות ,תקנון ,התנהלות בבית (שעות שינה ,זמן מסך-
בהמשך מצגת בנושא).
התרגשות סביב אולם הספורט ,התלמידים מאוד נרגשים בכל כניסה לחלל.
הצגה של עבודת ההנהגה – נציג מכל כיתה אשר מביא את קול הכיתה כולה ולא
מייצגים את עצמם ,ועדות בפעולה כבר מסוף החופש ,ועדת צהרון ,ניהול ישיבת
ההנהגה בצורה מסודרת ,העלאת נושאים לדיון מראש .אין מניעה למספר נציגים מכל
כיתה במהלך הישיבות אולם לכל כיתה קול  1בלבד.
ענייני מנהלה – בית הספר מלוכלך ,יעל עושה כל מאמץ ומטפלת מול בכירים במנהל
חינוך.
סעיף 2
חשיבות גוף ההנהגה בעבודת צוות עם צוות בית הספר כגון :
פרוייקט מחלף ספרים שעבר בהצלחה ,תודות לאוה ודניאל.
הקרנת סרט בקיץ.
ועדת תל"ן
ועדת צהרונית – הוחלפה אחראית הצהרון בבית הספר ,הוחלט לצאת למכרז לקראת
שנה הבאה.
ועדת אירועים – התארגנות לקראת מירוץ קהילתי ואירוע עוגות השנתי ,אירוע סוף
שנה...ועוד יוזמות.
בית הספר משמש כמרכז לב השכונה ,קיימת שקיפות מוחלטת מצד בית הספר על
מנת לאפשר שיתוף פעולה עם ההורים ,בית ספר פתוח -דו שיח בין הנהלה להורים
מניב תוצאות.
מקום אחר – התנדבות שנתית ,לבחון מקומות נוספים בהם נוכל לתרום לקהילה.
סע לשלום – רפורמה חדשה ,שעברה בהצלחה ,תודות לדותן.

הנהגת הורים נופי ים
נציגי ההנהגה הוא לכל אורך השנה ,עבודה שוטפת ,ולא בשל מקרה חריג להגיע
לפגישה בודדת .על כל נציג להיות חבר לפחות בועדה אחת.
עד לישיבה הבאה יופץ מסמך הצטרפות לוועדות השונות  :אקלים ,אירועים ,התנדבות,
צהרון ,תל"ן ,וכו...

סעיף 3
מציגים מועמדות ליו"ר – רני שוורץ ,גיא רייכברד
דברי גיא – מתגורר בשכונה כבר  10שנים  ,אבא ל 2ילדים ,תפיסה /אג'נדה – סגנון
מכבד ,צנוע ,כבוד הדדי ,בעל ערך ,מעוניין להביא לשולחן את נושא קידום הילדים
והגברת המצויינות.
דברי רני – אב ל , 4-שניים בבית הספר ,חבר הנהגה חמש בשנים .יש חשיבות להנחלת
ערכים בשכונה ובבית הספר כל אדם יכול להיות טוב ,לא כל אחד יכול להיות מצויין,
על היל דים ללמוד ערכים ,של עזרה לזולת ,אכפתיות .מעוניין להמשיך בתפקיד כדי
למצות תהליכים שהחלו.
בוצעו בחירות חשאיות לבקשת רוב הנציגים.
 12קולות לרני 7 ,קולות לגיא ,סה"כ  19קולות של נציגים מתוך  21כיתות.
רני שוורץ נבחר להמשיך כיו"ר.
דברי רני -מודה לכולם על האמון .ההצלחה תלויה בשת"פ של כל חברי ההנהגה מצפה
לפעילות עניפה.
סעיף 4
תשלומי הורים – יפתח אמצעי תשלום באשראי דרך לינק שישלח ,בנוסף לאמצעים
הקבועים ,כגון צ'קים ,מזומן ואשראי במזכירות בית הספר .הנהגת ההורים תסייע
בהגברת המודעות לביצוע התשלום במועד.
סעיף 5
באולם הספורט אין מקום המתנה להורים אשר נשארים לשמור אחה"צ על הילדים
הקטנים .נרכשו ספסלים  -על מנת להקל על אי הנוחות.
לצערנו ישנם הורים שבזמן חוגים לא מכבדים את המקום ואוכלים ושותים שם ,מקרים
של כניסה עם אופניים ,אי שמירה על כללי האולם ,אי ציות למנהל האולם.
צריך לחשוב על דרכים להתמודדות במקרים הללו.
לא ברור עדין מה הם עלויות והכנסות האולם ,היות והוא מנוהל במימון עצמי ע"י יעל
והנושא עדין נלמד ,חדרי הסטודיו פנויים מהשעה  19:00כל ערב.
סעיף 6
יציאה לחצר בהפסקות בשכבת א'  -אין הפרדה ,בעבר בשבועיים הראשונים שכבת א'
יצאה לחצר האחורית אבל מהר מאוד ביקשה להיות חלק עם כל בית הספר החצר
האחורית נמצאת בטיפול העיריה שיפוץ ופיתוח ...העבודות יסתיימו בקרוב.
שירותים-
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מצב הניקיון לא טוב .יעל תפעל למציאת פתרון מערכתי .נקבעה פגישה דחופה עם
האחראי על הנושא בעיריית תל אביב .ההנהגה תוציא מכתב בנושא .עדכונים בנושא
בהמשך.

לו"ז ישיבות הבאות בשעה :19:00
5.11.18
3.12.18
7.1.19
4.2.19
4.3.19
1.4.19
6.5.19
 – 3.6.19ישיבה אחרונה

