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פרוטוקול – הנהגת הורים
שבוע החינוך – אנ ו נכנסים לשבוע השני .ראש העיר מגיע ביום שלישי להתרשם מהתוצרים של
הילדים.
וירוס הקורונה – בעקבות התפשטות הנגיף מחוץ לגבולות סין  ,עפ"י הנחיות משרד החינוך במידה
ויש משפחה אשר חוזרת מאיזור המזרח – אנא לעדכן ולפעול עפ"י ההנחיות.
נושא המוגנות – מניעת אלימות ברשת ,קבוצת הווטסאפ ,טיק טוק .מייצר עניין יום-יומי –
דברים שמתרחשים אחר הצהרים מגיעים לטיפול בבית הספר.
אורית היועצת שלחה לכל המחנכות שיעורי חינוך בנושא.
תומר השוטר הקהילתי העביר שיעור בנושא לכיתות הבוגרות.
הרצאות של הורים – צריכים לעבור את אישורה של רוית המנהלת.
הטקסים שהיו בשבוע שעבר :טקס ט"ו בשבט ,טקס ערכים.
חוק החינוך המיוחד – הרפורמה החדשה – ילדים מהחינוך המיוחד יכולים להיות בבית הספר,
בשילוב ,רוית :ביקורת על דרך ההטמעה ,על הדרך שמשרד החינוך מעביר את זה .ישנה נקודת
משבר מאד משמעותית ,הסתדרות המורים מעבירה מאבק בחוק הזה.
ההנחיות לצוות המורים מהסתדרות המורים – לא להישמע לחוק!
ניב – פורום ההורים הארצי – יום שישי הקרוב – להשבית את יום הלימודים לשעה אחת .צריכה
להתקבל החלטה ברמת העיר – האם תומכים במאבק ויצאו הודעות בנושא לאחר הישיבה
שתתקיים ברמה העירונית.
קמפוס של שכבת ז' בעיר גבעתיים – החל משנה הבאה ,קורסי בחירה ,התלמידים שלנו יוכלו
ללמוד במקומות שקרובים מבחינה רגלית ,בתוך מערכת השעות.
[הקרנת המצגת של נורית]
קצת על החודש:
שבועיים של חינוך – נערכה סדנת שפת הסימנים בשכבת ז'
תערוכת "לשון הרע לא מדבר אלי"
בשכבת ח' נערכה סדנת מיניות לתלמידים
שכבות א' עד ד' נהנו מפעילות ספורטיבית
"אח גדול" – שכבת ח' מלווים את שכבת א'
בשכבת ו' שיעורים פתוחים  -התלמידים שלנו יתארחו בבתי ספר אחרים בעיר ויארחו בבית
הספר שלנו.
השגנו בספורט – התחדשנו בגביעים.
הפנינג בגן רבקה – בשכבת ח' נאספו כ ₪ 6000-עבודה מדהימה של הורים וילדים.

תרגיל למידה בחירום ()01.03.2020
-

נעמה תשלח מסמך מסודר להורים.

 השבוע ייצא מכתב מסודר מנעמה.שיתוף פעולה מלא מההורים יתרום להצלחת התרגיל.
תרגיל ירידה למקלטים במרץ  ,2020שיפוץ המקלטים בקיץ הקרוב.
נושא החיסונים – הוסבר על ידי נורית גם מעבר למצגת ,מבחינה לוגיסטית איך הנושא מתבצע
בבית הספר .בכל מועד חיסון מחנכת הכיתה נמצאת ובכיתת האם מורה נוספת .במקרים בהם
מחנכת הכיתה לא נמצאת ( יום חופשי) ,תלווה את הילדים מורה שהם מכירים באופן אישי על
מנת לקבל יחס אישי בזמן החיסון.
במקרה הצורך תתאפשר נוכחות הורים .תאריכי החיסונים נקבעים מראש .הבעיות שהועלו
יטופלו ויילקחו בחשבון.
נושא האקלים :אקלים בית ספרי –
רוית :יש לטפל ולגעת בנושא של אקלים.
אקלים – מילה שחוקה ומכובסת ,כאשר מדברים על אקלים אנחנו מתכוונים לדברים שניתן
למדוד אותם ,ההתקדמות שלנו – מוגנות – ביטחון ובטיחות ,אלימות ברשת ובכלל ,אקלים
ברמה הבסיסית.
הדבר הנוסף – תחושת השייכות לכיתה ,לבית הספר ,לחברים ותחושת המסוגלות.
אח"מ – נמדד בשנה שעברה – אקלים ,חינוכי ,מיטבי.
השאלון נעשה במרץ בשנה שעברה ויעשה גם בשנה הזו במרץ .2020
השאלון – משתמשים בו החל משכבת ד'-ח'.
שאלון אינטרנטי ,דרך הרשת ,התוצאות התקבלו לבית הספר.
המענה הוא בצורה אנונימית .סיירת מחשבים תעזור בעניין.
התוצאות מתקבלות ברמת מוסד ,כיתה ,שכבה.
אנחנו לא יכולים לשלוט על רמת הפילוח שמתבצע ,כן ניתן לקבל בקשות מיוחדות במקרה
הצורך.
בשנה שעברה נמדדו מדדים גבוהים בתחושת המוגנות ,מסוגלות ,שייכות ,כבוד וערך עצמי .גם
השנה יתקיים במרץ  2020שאלון אח"מ ותערך השוואה לשנה הבאה .מטרתנו – שמירה על
מדדים אלו.
[אורית מקרינה מצגת ,בנושא המוגנות ,ברמת המוסד]

על הפרק:
פורים ול"ג בעומר
 – 8.03יום פורים ,יום ראשון ,תחפושות.
בשבוע לפני – שבוע של תחפושות.
הפסטינלסון – יישלח תאריך.
בפורים אין משמרות ,אין נשק וסע.
יום חמישי הקודם לפורים – פסטינלסון.
בפורים – דוכנים 10+הורים מתנדבים לדוכנים להפעלת הדוכנים.
תופים – כדורי תיפוף
תחנה מוזיקלית – D.J.
משלוח מנות – דרך העמותות ,הוחלט עם ההנהגה.
ז'-ח' – מכינים בנוסף למשלוחים שניתנים מהעמותות.
א'-ד' – קניית משלוחי מנות מאקי"ם
ה'-ח' – עמותת אלון.
(ז'-ח' – בנוסף למה שנקנה ,קיבלו החלטה להעשיר את משלומי המנות וכן את ההרצאה –
עמותת דושן)( .ביום פורים יוצאים שכבת ז'-ח' להתנדבות בקהילה).
פורים:
קישוטים – ההורים לא ישתתפו בעשיה של קישוט בית הספר – ההנהגה.
רוית :יפתחו  3ימים להורים  +צוות מעודדים את כל מי שרוצה לקחת חלק בקישוט בית הספר.
הקונספט" :כצנלסון מסביב לעולם".
צוות בית הספר – ישמח להכוונה בנושא מההורים הרוצים להתנדב בעניין.
נקודות שהועלו מההנהגה – לימור מסר:
נושא ההיגיינה – שטיפת ידיים לפני הרוכל (נבדק – מתקן לג'ל אלכוהולי)
קוקס – תיבדק הרצאה מולה.
אקולוגי – שימוש בחד פעמי – להוציא מהצהרון את החד פעמי ולהעביר לרב פעמי (קיים בבית
ספר אלון וברנר – קנו מדיח כלים).
פינת החי – מחכים לימים יבשים ,כרגע נמצאים בחורף וזה פחות מתאים.
קיימת תוכנית וכן הצעות מחיר – הצפי לפני פסח.
נשק וסע – לדאוג שיתקיים וכמו שצריך.
נושא בטיחות בדרכים –
אחריות בנושא הנשק וסע – האחריות נמצאת אצלנו ,אצל ההורים בבית הספר .רוית מוכנה
להתגייס בנושא ולעזור.
המורה לספורט – בועז יתגבר ממחר את הכיתות בהן תמי לימדה.

 - 11.05ל"ג בעומר – ל"ג בעומר קהילתי ,בשעה  ,18:00יתקיים קרקס להורים ולילדים .כל כיתה
מכיתה א'-ו' –ייערך מפגש כיתתי עם המחנכת (ז'-ח'– מכרו אוכל ,אחראים על הכיבוד והבידור).
אירוע קהילתי השנה בנושא :תרומת הכספים לעמותה לבחירת התלמידים.
 – 27.03אירוע קהילתי – לפני היציאה לחופשת הפסח.
שבוע המעשים הטובים.

דף נוכחות הנהגת הורים
כצנלסון פברואר 2020
שם
ליאת סגל ממן
רינת רוזנברג-קימה
דנה מדמון
מירי קידר
ויוי ארגמן
לירון בוז'ו
רתם לוריא פרידמן
מיכל בר-דורון
שירית זקט חייק
נעמי פסה יוסף
רוית מזרחי
לילך בנואפרד
ארנרייך ענתי
דורית שבו
לימור מסר
ענת אוסקר
אפרת תורג'מן
מורן בוז'ו
ניב עפרון
אדווה
נעמה
דנה
רוית
רחל
נורית
קרן
אורית
סיגל מזרחי
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