ניוזלטר
ועד הורים מרכזי
בי"ס "עומרים"
דצמבר 2018
בשאיפה לשקיפות מירבית ,הנהלת בית הספר וועד ההורים
המרכזי החליט לפרסם ניוזלטר בכל חודש לעדכון על
פעילויות הועד ופעילויות חברתיות בביה"ס .ועד ההורים נבחר
בישיבה בתאריך  18.11.18ובו  29נציגים.
יו"ר הועד הנבחר הוא יוסי כהן ,סגנית היו"ר שרון גל ,גזברית
שונית כהן אלעזרה.

תשלומי הורים
בישיבה זו אושרה הגביה לפי הפירוט:
סל תרבות :שתי הצגות לכל כיתה ,שנבחרו ע"י סיגל קליין בקיץ.
פירוט ההצגות:
האחים רייט-הצגה לכיתות ג-ד ,ה-ו :הצגה המגוללת את מסעם

המרגש של האחים רייט ,אשר מנסים כנגד כל הסיכויים לעשות את הבלתי
אפשרי ולהגשים את חלומם להמציא המצאה שתשנה את העולם .סיפורם
האישי מתחיל בריבים ומשברים עד כדי קרע עמוק וסיכון חיים .במהלכו
לומדים האחים על ערכי המשפחה ,החברות וההגשמה העצמית .רק בסוף
המסע מתאחדים האחים רייט ומגשימים את חלומם ביחד .הם ממציאים
את ההמצאה שמזכה אותם בתהילה עולמית -המכונה המעופפת
הראשונה בהיסטוריה.
הדולפין -הצגה לכיתות א-ב :הצגה לילדים שמספרת את סיפורו של
מיקי ,ילד חולמני ורגיש אשר לא מתחבר עם ילדים בני גילו .מיקי פוגש את
דולפי הדולפין ,הפנינה ,אבו נפחא ומלפפון הים אשר בעזרתם הוא עובר
מסע מיוחד .בזכות החברות הנפלאה הוא מנצח את הפחדים ,את
ההיסוסים ,לומד לבטוח בעצמו ולפתוח את ליבו! ההצגה משלבת פנטזיה
ומציאות ,ושזורים בה שיריו המוכרים והאהובים של גידי גוב ”לכבוד הקיץ
שהגיע“” ,עניין של זמן“” ,אלף כבאים“” ,תן לי יד“” ,רוני“ ועוד.
אוזו ומוזו -הצגה לכיתות א-ב :הצגה על פי ספרו האהוב והידוע של
אפרים סידון ,על שני אחים ההופכים לאויבים ,בעקבות ויכוח טיפשי ,מאחים
אוהבים לאויבים הבונים חומה ביניהם כדי שלא יתקלו איש ברעהו .זו היא
הצגה על דעות קדומות ,היחס לאחר ועל חוסר הנכונות לקבל את מי
שחושב שונה מאיתנו.

מסיבות כיתתיות  +רכישה מרוכזת של שירותים ):(₪ 120
פעילויות כלל בית ספריות )ימי שיא ,מסיבת פורים וכו'(.
רכישה מרוכזת של שירותים ) – (₪130פעילויות שכבתיות
באישור וועד השכבה.
טיול שנתי – לפי התכנון של המורה האחראית ,סנדרה באר.
השאלת ספרים )שולם בקיץ(
מסיבת סיום  -כיתות ו בלבד )תשלום חלקי(
חוזר התשלומים פורסם באתר ביה"ס בלשונית כרטיס ביקור<
תשלומי הורים http://www.omarim.org/tashlumim -
הדו"ח הכספי לשנה"ל תשע"ח התקבל לאחרונה וועדת כספים
לומדת אותו לצורך הפקת לקחים.

וועדות

וועדות הפעולה של הוועד המרכזי
בישיבת הוועד המרכזי בתאריך  27.11.18אוישו וועדות הפעולה
של הוועד לפי הפירוט בתרשים לעיל .הוועדות החלו בעבודתן
וכעת מגבשות את תכנית העבודה לשנה הנוכחית ותכנון
פעילויות לשנה"ל הבאה .לכל ועדה צורפה מורה מלווה מצוות
ביה"ס לשיפור התקשורת ושיתוף הפעולה .הועדות השונות
נפגשו בשבועות האחרונים וגיבשו תכניות פעולה המוצגות לעיל.
יש לציין כי בשל קוצר הזמן עדיין לא כל תוכניות הפעולה אושרו
עלידי המלווה מצוות בית הספר .בישיבה זו הוצג גם הערך
המרכזי שנבחר ע"י משרד החינוך לשנה"ל – אחדות ,אחידות
וייחודיות .פרוטוקול ישיבת הוועד פורסם באתר ביה"ס בלשונית
כרטיס ביקור<וועד הורים מרכזי
http://www.omarim.org/vaadhorim

מלוות הוועדות מטעם צוות ביה"ס הן:
ועדת כספים – סיגל לנקרי )מנהלנית( ,ועדת אקלים בית ספרי –
אלכס זיו ,ועדת היגיינה וחזות ביה"ס – סיגל קליין ,ועדת טיולים –
סנדרה באר ,ועדת בטיחות – אורטל לוי ,ועדה פדגוגית – ליאורה
גולן ,ועדת קשר הורים-תלמידים וועדת תרבות – יפעת סבן ,ועדת
קשר הורים – שירלי אמויאל ,ועדת חינוך פורץ דרך – חדווה ירדני.
ועדת קשרי הורים
מטרת הועדה ליצר ערוצי תקשורת מיטביים בין הצוות החינוכי
ובין ההורים .עדכון שותף על פעילויות בית הספר וימי שיא.
תכנית עבודה (1) :ניוזלטר חודשי אלקטרוני תמציתי ליידוע על
פעילויות שהתקיימו בחודש החולף ותכניות לעתיד (2) .כתובת
אימייל גנרית לפניות הורים לוועד המרכזי )ראו לעיל( (3) .ערב
שולחנות עגולים משותף שמטרתו הצגת חזון ביה"ס ע"י הנהגת
צוות ביה"ס ודיון על יעדי המשך בשיתוף ההורים (4) .שיפור ומיתוג
אתר ביה"ס ודף הפייסבוק שלו .
ועדת היגיינה וחזות בית הספר
מטרת הועדה לייצר סביבת תומכת למידה וסביבה תומכת
ערכים ,תוך שילוב ועדת בטיחות וועדת תרבות.
תוכנית עבודה :פעילות מידית (1) :טיפול בחזות חדרי השירותים:
א .שיפור חזות תאי השירותים באמצעות מדבקות/שלטים ,פחים
חדשים ,ועוד .ב .בשילוב ועדת תרבות ,יתקיימו בהתנדבות
הרצאות בכל כיתה בנושא היגיינה ,בריאות ועוד (2) .שילוט חצר
בית הספר – נראות :שלטי אזהרה ,הודעה ,הוראה וכדומה
"סימלול" צביעת פחים ,מתקני אופניים (3) .בחירת נושא/מקצוע
לכל שכבה על ידי המחנכות לטובת עיצוב קיר ומרחב לימודי
ייעודי על ידי התלמידים (4) .בדיקת מערכת הכריזה בבית הספר
לטובת השמעת סגנונות מוזיקה שונים בין השעות 2 , 7:30-8:00
ההפסקות הבאות ובסיום היום .13:30-13:45
פעילות מתמשכת :בשיתוף המועצה (1) :הגשת "קול קורא"
לתוכנית  – 21Mשיפור חזות בית הספר – אדריכל ומעצב(2) .
בדיקת מכרז ספק הניקיון לשנה הבאה והתניית כמות המנקים
מינימלית (3) .בניית מסתור לפחי האשפה – מחזור .הוספת פחי
אשפה ,ספסלים.
ועדת חגים וימי שיא
תשתף פעולה עם צוות ביה"ס ,מועצת התלמידים בתכנון ימי שיא
בית-ספריים.
הצעה :ביום  11.1חל יום התודה הבינלאומי .בחיבור לערך שנלמד
בבית הספר :ערך השמחה ,עלתה הצעה לעשות יום שיא ראשון
ביום זה ,סביב נושא :הכרת התודה והשמחה בחלקך .יוכן מערך
שיעור שמסביר את חשיבות ההוקרה שהמורות יעבירו במהלך
אותו שבוע .תוצרי התלמידים יוצגו להורים ביום ו' שלאחר מכן.
ועדת אקלים בית ספרי
הוחלט כי הוועדה תקיים הסתכלות רחבה בנושא האלימות.
פעילות לשנת הלימודים הנוכחית (1) :הרצאות להעלאת
המודעות לאלימות ובריונות בעידן המודרני להורים ולתלמידים.
) (2החייאת "תקנון בית הספר" תוך קביעת חוקים ,גבולות,
וחשיפה מול התלמידים והוריהם (3) .דיווחים שקופים מול הורים
במקרי אלימות שקוראים בבית הספר במטרה למנוע שמועות
ללא בסיס (4) .תיאום ציפיות בין צוות ביה"ס וההורים בתפיסה
מהי אלימות (5) .שיתוף פעולה עם מערך הייעוץ של בית הספר,
והנגשת שירות זה לתלמידים ולהורים בבית הספר (6) .פעילויות
יזומות כמו הפסקה פעילה בתדירות גבוהה יותר ,מורות תורניות
בהפסקה ,בניית תכנית לשילוב תלמידים בוגרים בהפסקות(7) .
הפעלת חדר שקט כמקום "מפלט" לתלמיד שזקוק באופן רציף.
קיים בבית הספר חדר שקט אשר הוקם בסיוע בית הספר ,הועד
והמועצה ,ומטרתו לאפשר נקודת מפגש ואזור שהייה לילדים
בעלי צרכים מיוחדים ,בעיות משמעת וכדומה ,תוך כדי השגחה
וסיוע .כיום ,בשל מחסור בסיוע מקצועי ,חדר זה בשימוש בהתאם
למערכת מסודרת בה משובצות מורות ואליהן ניגשים התלמידים
הנדרשים.
תכניות ארוכות טווח (1) :בניית תוכנית חונכות רב שכבתית כאשר
מטרתה כי לכל תלמיד "חבר בוגר" וכל תלמיד יחנוך ו/או יחנך בכל
שנה (2) .מתן כלים נוספים למורים להתמודדות עם אלימות ,מניעה
ותגובה (3) .יישום תוכנית "בוקר -טוב" בבית ספר עומרים  -תחילת יום
הלימודים ברבע שעה של שיחה חופשית /שיר של בוקר ו/או פעילות
משחררת אחרת.
ועדת קשר הורים-תלמידים
התקיימה פגישה של הוועדה עם מועצת התלמידים בבית הספר.
התלמידים העלו שפע של רעיונות לפעילויות בבית הספר
והוועדה תעזור להם ליישם אותם.
ועדת בטיחות
הפעילויות המתוכננות (1) :בחינת הצעות מחיר ואפשרויות למיגון
בית הספר (2) .בדיקות קרינה בכיתות מטעם וועד ההורים(3) .
סיור חודשי לאיתור מפגעים בבית הספר ודיווח לטיפול .
ועדת טיולים
תכנית עבודה (1) :הכנת טפסי משוב לטיולים למילוי על ידי
ההורים המלווים והצוות לשם הפקת לקחים ושיפור לטיולים
הבאים (2) .היערכות למכרז טיולים לקראת שנה הבאה(3) .
בדיקת אפשרויות להעלאת מספר נותני העזרה הראשונה
והאבטחה בטיולים מעבר למספר המינימלי שמשרד החינוך
דורש.
ועדה פדגוגית
הוועדה הפדגוגית טיפלה באופן אינטנסיבי בחודש האחרון
במימוש תכנית התל"ן לשנה זו ,בשיתוף וועדי השכבות
הרלוונטיים .בכיתות א'-ב' החליטה קלודט ,שהיתה אמורה
להפעיל העשרה בנושא קרמיקה ,לפרוש מהתכנית זמן קצר
לאחר תחילתה באופן בלתי צפוי .למרות הקושי למצוא תכנית
חלופית בשלב מאוחר זה של השנה ,הוועדה הצליחה לשריין את
תכנית "פלסטיארט" בהפעלת חברת אפטרסקול כתחליף
לתכנית הקרמיקה .לפיכך בכיתות א'-ב' יופעל התל"ן כמתוכנן,
עם חצי שנה "פלסטיארט" וחצי שנה "תאטרון הפרינג'" .בכיתות
ה' וועד השכבה ביקש לבחור תכניות בנושאים שונים מאלו
שהוצעו במקור ,בשיתוף עם הוועדה הפדגוגית ,והם בשלבים
אחרונים של סגירת הפרטים והפעלת התכנית בכיתותיהם
בנושאי התנהלות כלכלית ,ואקולוגיה וחקלאות .חברי הוועדה
הפדגוגית מירב ויובל סופרו יזמו קיום אירועי  TEDXבהם הורי
ביה"ס יתרמו מהידע הייחודי ומנסיון חייהם להעשרת התלמידים
והקניית כלים חשובים לחייהם .האירוע הראשון נקבע ל5.2.19 -
בו ידברו ההורים על אומץ לב בחיי היומיום ,במטרה להמחיש
לתלמידים שאומץ לב והתמודדות עם אתגרים היא לא נחלתם
של גבורי העל בלבד ,אלא תכונות שקיימות אצל כל אחד מאיתנו.

הרצאות הורים
הוועד המרכזי מבקש לעודד את ההורים להתנדב לחלוק מתחומי
הידע והמומחיות שלהם בכיתות ,לשיפור הקשר בין ביה"ס
להורים ,העשרת הילדים ויציאה מהשגרה .ניתן לתאם הרצאות
בכיתות האם מול המחנכות או להתנדב להשתתפות בימי TEDX
)ראו לעיל( וב"ימי ששי ללא תיק" ביוזמת מועצת התלמידים .אנו
מודים לכל ההורים שכבר התנדבו למטרה חשובה זו.
שמרו על קשר!

מתנות ותרומות
הוועד המרכזי רכש וחילק לכל
המורות ביום המורה כוסות
תרמיות אישיות כהוקרה ותודה.

בחנוכה נרכשו סופגניות קטנות
ללא ריבה וחולקו לכל ילדי
ביה"ס והצוות.

חברת אדקס תרמה ריהוט
משרדי לביה"ס – שולחנות עבודה
וארוניות נעולות ,ואנו מודים להם
על כך.

צור קשר
הוועד המרכזי פתח כתובת מייל מרכזית לפניות לכל
חברי וועדות ונושאי התפקידים בוועד בכל נושא.
פניות/הצעות/בקשות/הודעות יתקבלו בברכה ,ויועברו
לגורם הרלוונטי להתייחסות .נשתדל לענות בתוך כ10 -
ימים לכל פניה .כתובת המייל היא:
omarim.parents@gmail.com
ניפגש בניוזלטר הבא!

