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סיכום פגישה רביעית של ועד הורים והנהלת בית הספר
עדכונים :
צוות מוגנות  :איריס פירני  :התקיימה ישיבת צוות ראשונה 1הנושאים שעלו בה הם:







הגדרת מטרות הצוות1
צורך בפעילויות מניעה ,הטמעה ואכיפה של קוד התנהגות1
הועלה רעיון לשינוי השם "תקנון התנהגות "1
חשיבות השתתפות אולג ,ממונה מוגנות בית הספר והגדרה ברורה של תפקידו מול
התלמידים,
בעיות התנהגות תלמידים לפני ותוך כדי ההסעות1
סמכות מורית1

פגישת הצוות הבאה תתקיים ב  72 -בינואר ב , 72:22אנא הגיעו לדיון 1השתתפות אולג והתלמידים
באחריות דודו1
צוות הסעות  :זיו ורהפטיג וחני חכם  :התקיימה פגישה במועצה לצורך למידת הנושא:










המועצה דואגת להסעות בכפוף לדרישות וצרכיי בית הספר 1למועצה  .1אוטובוסים1
הסעות רמת ישי מנוהלות באחריות רמת ישי ,ללא תיאום עם המועצה1
שעות היציאה בעייתיות עקב חוסר באוטובוסים1
רעיון לביצוע רוטציית הסעות בין בתי הספר1
אלימות בהסעות :יש דיווחים על אלימות בזמן ההסעות ,בעיקר בשעות הצהריים 1הנושא
מחייב התייחסות דחופה .אני ממליץ שייצא מכתב להורים המעדכן בנושא זה ,תוך ציון
הרעיונות שעלו ועדכון היישובים בהם יש בעיות אלימות בהסעות ,כדי שיחליטו על
פתרון .מורים בהסעות מיישוביהם – אפשרות?
תלמידים עומדים בזמן הסעות1
נהגים מדווחים על התנהגויות מבישות של תלמידים1
הסעות עין דור וגזית  -מציאת פתרון לקיצור זמני המתנה1

פורום ועדי בתי ספר של נהלל ,מזרע ויפעת :יחיאל סבג ושלמה אפריאט :



בפגישה ראשונה סוכם על הגדרת נושאים שניתן להעלות במשותף על ידי הועדים מול
המועצות 1ביניהם :תשלומים ,השתתפות בנסיעות לפולין ועוד1
החל בירור בנוגע לעלויות המשלחות לפולין 1התקבלו מספר הצעות מחיר ואנו פועלים
בתיאום עם הנהלת בית הספר 1

חדר האוכל :יותר ויותר הורים מתלוננים על בעיות בחדר האוכל במזרע :מחסור בעמדות אוכל,
חיכוך עם חברי הקיבוץ ,הפסקה קצרה שלא מאפשרת עמידה בתור ואכילה נאותה1
רעיונות שהוצעו  :הוספת עמדת חלוקה ,הפרדת התלמידים מחברי הקיבוץ ,היערכות לשנה הבאה
עם עליית כמות התלמידים 1
סוכם :שאול אדר ,יחיאל ואני ניפגש עם מי שאחראי על הנושא 1תיאום פגישה באחריות שאול.

ניצול שעות וימי לימוד :בהמשך לבקשה לשינוי מועד מסיבת הפורים ואפשרות שהדבר ישפיע על
שעות הלימוד ,החל דיון בו הובעו דעות נציגי הועד1
לסיכום :הנהלת בית הספר וועד ההורים רואים חשיבות רבה ביצירת אווירה לימודית וחברתית בבית
הספר אשר יובילו לכדי הגשמה של המטרות הלימודיות הנדרשות ,ביחד עם שמירה על הווי חברתי
ייחודי1
תשלומים לשנת הלימודים הבאה :כדי להיערך נכון לקראת שנת הלימודים הבאה בנושא תשלומים,
סוכם שנתחיל כבר בתקופה הקרובה ללמוד את הנושא ולגבש המלצות לקראת עלויות השנה הבאה1
באחריות דודו וצחי להיערך עם חומרים רלוונטיים לנושא :תיאור מצב קיים (עלויות ,תקציב,
מספר תלמידים ,אחוזי משלמים ועוד) וכן הערכות והשערות לשנה הבאה על בסיס אותם
פרמטרים.
הצעותיי לנושאים לפגישה הבאה ,נא עדכנו לגביי נושאים נוספים:





תוצאות מיצב – דודו
עדכוני צוותים  -כולם
היערכות לרפורמות לשנת הלימודים הבאה 1באחריות דודו להכין מסמך המתאר בקצרה את
שמות התוכניות ומשמעותן 1אני ממליץ לשלוח מסמך זה לכל ההורים1
צוות לקביעת מטרות ועד הורים בעמקים תבור – חיים מהל
בברכה
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