סיכום פגישת ועד הורים "עמקים תבור" מס'  2שהתקיימה ב22.11.11 :
נציגי ועד הורים  :רפי גרסיאני ,אורי שניצר ,גיל אסולין ,דלית יסעור ,ענת וייסמן ,גלית חדד ,ורד
פרטוש ,רוחמה רפאל ,זהבה גהשי ,שלמה אפריאט (רשם).
הנהלת בי"ס :אורית סוקר (מנהלת פדגוגית ) ,הילה הררי (מנהלת חטיבה עליונה ) דודו גורן ,שאול
אדר (מנהל חטיבת ביניים)
מסעות לפולין
שלמה  :העברתי עדכון בנושא פגישה ביוזמת המועצה בנושא המסעות לפולין ,מצורף סיכום בנפרד.
הוחלט שועד ההורים ייצא עם המלצותיו בנושא זה למועצה .אורי מינצר התנדב להוביל את כל
הנושא ולגבש עם כולנו את ההמלצות על בסיס חומר שיאסוף כולל המלצות בעד ונגד המסע ו/או
חלופות  ,עלויות והשתתפות מועצות ועיריות אחרות וכו  .מצורף למייל גם אחוזי השתתפות
התלמידים במסעות.
אלימות וקוד התנהגות
דודו עדכן לגבי גישה חדשה בבית הספר בנושא התנהגות  ,כשהמיקוד הוא ממקום של הידברות עם
התלמידים ,קיום סדנאות בנושא אלימות והימנעות מהרחקה מידית למעט מקרים ברורים וקשים .
פורים
נושא רגיש מאד שעולה כל שנה ,למי שלא מעודכן מדובר בחגיגת פורים בערב במקום ביום ,אירוע
חגיגי וססגוני שמהווה מסורת רבת שנים שבו בני הנוער מתחפשים ומופיעים באולם אירועים (, )RED
עקב אירועי " שתיית עד דלא ידע " ( במילים אחרות אלכוהול ושתייה ) של התלמידים בשנה
שעברה ,ממליצה הנהלת בית הספר על קיום מסיבת פורים באותה מתכונת כמידי שנה אך בתנאי :
-

שהתלמידים יתחייבו בכתב ביחד עם הוריהם שלא יישתו אלכוהול ולא יגיעו שתויים למסיבה
שהאירוע יהיה במתכונת קרנבל ולא הופעות במה שבעבר מסתבר שהיו בחלקן פוגעניות .
לצמצם את זמן השתתפות תלמידי כיתות ז'.
לחייב השתתפות נציגות הורים שתסייע למורים בהשגחה .
שיתוף תלמידי י"ב בהשגחה על תלמידים אחרים

טיולי בית ספר
עקב אחוזי השתתפות נמוכים בשנה שעברה בחלק מהטיולים והכיתות ,הנהלת בית הספר קיימה
דיונים רבים אשר שילבו מורים ,הורים ותלמידים ויצאה עם מספר המלצות וביניהן :
-

"שיווק " הכדאיות ליציאה לטיולים
אפשרות שילוב מסלולים קשים להליכה ונקודות יציאה
שילוב לינות תחת השמיים או במבנה
זמינות מקלחות .

נושאים נוספים
-

-

ישנה פניה מהורים ותלמידים לאפשר לתלמידים שמביאים אוכל מהבית לחמם אותו במיקרוגל,
מסיבות בטיחותיות לא ניתן להשאיר מיקרוגל ללא השגחת מבוגר ולכן אנו נתקלים בבעיה של
מיקום המכשיר ,הנושא עדיין מצריך פתרון.
הועלתה טענה שעלויות חדר האוכל במזרע עלו – הנושא מצריך בדיקה.
נושאים שלא עלו
רעש בזמן השיעורים (בנייה ,גננות  ,תלמידים ועוד) ,מתקני ספורט בבית הספר.

