סיכום ישיבת ו .הורים מתאריך 41.1.41
נוכחים:
ועד :חיימה אלקחי  ,איריס פירני  ,הדר חזן ,זהבה אפרתי ,זיו ורהפטיג ,חני חכם ,רוית דורי,
איתן זמיר ,שלמה אפריאט
בית הספר :דודו ,אורית סוקר ,הלה הררי ,שאולי .
מיצב:
דודו עדכן שהתלמידים אוהבים לבוא לבי"ס ,הרוב לא מרגישים מאוימים ,נצפתה עלייה קלה
במקדמי למידה בהשוואה לשנה קודמת .יש שימוש רב באמצעי התקשוב.
 לשיפור :לא כל המורים מציבים רף גבוה מספיק .יותר אירועים של התנהגויות לא נאותות
בזמן השיעורים ,הפרעות ואי הקשבה מחייבים שיפור .יש צורך בהקפדה על אירועי
משמעת ,איחורים הפרעות וכ"ו ,הגברת האווירה הלימודית והסמכות המורית.
 בית הספר החל בפעילות מתקנת שכוללת השתלמות "צופים ונצפים" ,מורים אשר
מקבלים פידבק ממורים שצופים בהם בזמן שיעור.
 תוצאות המיצב זמינות לכל מי שמעוניין באינטרנט.
בינוי:

דודו יידע ששלב א'  -בניית  11כיתות חדשות .תאריך יעד  02.8.11עם אפשרות הארכה
לאחרי החגים אמצע אוקטובר .בשנה הבאה צפויה צמיחה של כ  82 -תלמידים .הדבר יעלה
את מספר התלמידים לכ –  .852במידה ותהייה בעיה בעמידה בזמנים ישנה אפשרות
להשאלת שימוש בכיתות במכללת הגליל שבתוך הקיבוץ.
אתר בית הספר:
אורית סוקר הציגה את אתר בית הספר ואפשרויות השימוש בו ובמשוב .אורית ציינה את
הצורך במינוף האתר מול ההורים .לשמחתנו הרבה במסגרת הפגישה התגלה משתמש
"כבד" אשר מכור לאתר ולמשוב והוא מוכן לשתף את כל מי שמעוניין באפשרויות הרבות
הגלומות בו ,חכו עוד קצת ואגלה מי הוא .איתן זמיר לקח על עצמו (בהתנדבות כמובן וללא
כל דרישות מוקדמות) להכין דף המלצות עם יתרונות השימוש באתר וכיצד ההורים יכולים
להיעזר בו ולהיות "בעניינים" .איתן תודה ובזמנך החופשי מוזמן לשתף את כולם ,התוכנית
היא שמסמך שאיתן יכין יישלח לכל ההורים.
מוגנות:
איריס פירני  :עדכנה לגביי החלטת פורום מוגנות בנושא האלימות בזמן הנסיעות .נשלח
מכתב לרכזי היישובים ובהמשך דודו וצוות מההנהלה ייצאו לפגישות ביישובים ,בין השאר
כדי לדבר על ההסעות .דודו נא עדכן מועדי הפגישות בכדי שאיריס או נציג אחר יצטרף
אליך לשיחות בעניין זה.

אחריות בית הספר על התלמידים:
נושא שעלה תוך כדי השיחות .חשוב לציין שבית הספר אחראי על התלמידים אך ורק כשהם
בתחומי בית הספר ,דבר אשר לכשעצמו בעייתי ,כיוון שבזמן ההסעות ובזמן הפסקת
צהריים התלמידים לא באחריות בית הספר ,אלא בידי המועצה .הנושא בעייתי ולכן מוצע
לנכון לכתב את רחל שחורי למייל .אשמח לקבל תגובתך ,רחל ,על הדרכים בהם המועצה
מציעה להתמודד עם אלימות מילולית או אחרת בזמנים המדוברים.
חיימה עדכן לגביי אירוע חמור שהתקיים השבוע :באחד הימים הייתה תאונה אשר חסמה
את הכביש באזור הקאנטרי קלאב בעפולה .הסעות התלמידים נעצרו לזמן רב ,דבר שהגביר
את התסיסה בתוך האוטובוס וגרם לאחד הנהגים לפתוח הדלתות ולאפשר לתלמידים לצאת.
חלקם צעדו לצד הכביש עד לבית הספר .האירוע לא נגמר באסון למזלנו אך נדרש הסבר
ופתרון לעתיד.
הפסקת הצהריים :יישלח מכתב בנפרד על ההיבטים של נושא זה והשלכותיו.
תשלומי הורים:
שימו לב! באחד הדיונים הבאים בכוונתנו להקדיש זמן לנושא התשלומים לשנת
הלימודים הבאה ,כדי להימנע מאי הבנות או הפתעות .נא הקפידו על מעורבותכם!
בברכת חג שמח מאושר ומהנה לכולנו
שלמה אפריאט
יו"ר ועד הורים

