ועד הורי "שקמה" תשע"ח

תאריך 7.1.2018 :

פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 2מיום 1.1.2018 :
נוכחים חברי ועד:

ארי ליפשיץ -יו"ר ,שלומי איבגי  -סגן וגזבר ,דרור שיין ,שרונה שמעוני סדון ,גלי לוי ,עפרה
כפרי ,בלה גילנברג ,רחלי שמילוביץ ,חמי רמון ,הילה לוי ,איילת ניר ,אביגייל אילם ,ליזט סופר,
שי כחלון ,אבי שלום.
נעדרו  :תמי שניידר ,עמי כהן.

נוכחים הנהלת ביה"ס:

אופירה גל  -מנהלת ביה"ס ,רעיה פסי ,הדס מן.

אישור פרוטוקול

אישור פרוטוקול ישיבת ועד נס'  1מיום .15.11.2017 :

יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מעדכן :
✓ אלימות ב"שקמה" :
לאחרונה התקיימו מס' אירועי אלימות ב"שקמה" -מקצתם חריגים.
לצערי היה כשל בדיווח וחוסר שיתוף ועד ההורים בנושא האלימות ,אלא רק לאחר
שהאב שילדתו נפגעה פנה אליי באופן אישי.
בבית ספר "חופים" נושא האלימות זלג לעיתונות ואנו כוועד מבקשים להימנע מכך.
אני רואה את וועד ההורים שותף לטיפול מבלי לפגוע בצנעת הפרט .אני חושב שביה"ס
צריך לשתף אותנו ובמקרים האחרונים התאכזבתי שביה"ס הסתיר אירועים אלו
מאיתנו ובניגוד למה שסוכם בעבר.
יש אלימות בביה"ס ובמיוחד בחטיבת הביניים וחבל שוועד ההורים מקבל דיווח
מההורים והתלמידים ולא מהנהלת ביה"ס.
שלומי – מסכים עם ארי .לא מסכים עם הגישה והדרך לרדוף אחרי המידע ,אנחנו
צריכים לעבוד בסינרגיה עם ביה"ס .יש לצאת מהישיבה הזאת לא רק עם אכזבה ,אלא
בניית נוהל.
אופירה – אני חושבת שהתפיסה נכונה .הזמנתי את ארי מס' פעמים על מנת להעביר
מידע בנושא האלימות ,לפחות אחת לשבועיים.
לגביי נוהל ,רוצה שארי יגיע אחת לשבועיים/חודש אם יהיה אירוע בין פגישה לפגישה,
אעדכן אותך.
ארי – אני מדבר על מידע שביה"ס יודע אותו ראשון.
אופירה – עפ"י הנוהל שאני מכירה ועפ"י הפיקוח עליי לדווח על כך לוועד במקרים
חריגים.
שלומי – באירוע האלימות האחרון ,ביה"ס לא טיפל כמו שצריך בתלונה.
ארי – יש ועדה שאחראית על ביטחון ובטיחות והם חלק מהצוות שאמור לדעת שזה
קיים.
אביגייל – מבקשת לומר שיש "משולש" – תלמיד/בי"ס/הורים .אני לא ישנתי ,יחלד
שמשתף הורה אודות אירוע ולא ייתכן שההורה לא מדווח.
יש לבנו אמון שחסר ,ולתחושתי – חוסר אמון של הילדים מכל המערכת כי הם לא
יודעים איך יטופל והמידע על האלימות בקפה ג'ו נודע.
אופירה – אני מקריאה לכם מקבץ אירועי אלימות חריגים תוך שמירה על צנעת הפרט.

החלטה :

חברי הוועד מחליטים פה אחד כי אירועי אלימות חריגים ידווחו .

אופירה – מוכנה לתת דיווח שוטף ואין לי מניעה .אנחנו מודאגים כי יש יותר אלימות
מבעבר.
יש תכנון לביה"ס לקיים סמינר בנושא אלימות ,לכל ביה"ס עפ"י מודל בי"ס "עמקים-
תבור" ,שיובילו מועצת התלמידים .זה יהיה כנראה בסמסטר הבא.
ישנה תוכנית רב שנתית בשיתוף עם "עיר ללא אלימות" ,שעוסקת בכל סוגי האלימות.
תגברנו שיעורי מחנך.
רוצה לציין שידיי צוות ביה"ס כבולות .האפשרות של ביה"ס זה השעיה ליום .אי אפשר
להוציא תלמיד באמצע יום לימודים ,בנוסף ערכנו שיח עם המורים אודות האלימות.

✓ "סדנאות הכנה לצה"ל"

ארי – ביום  23.11.17 :קיימתי מפגש עם יוסי דהרי ,מיכל אבן ,אורטל בן נעים – נציגת
המשרד חברתי ביטחוני ,נמרוד ושירן שושן מתחום הנוער במועצה.
המפגש נולד בעקבות מידע שהגיע אלי על אפשרות לקבל סדנאות הכנה לצה"ל באיכות
גבוהה ובחינם.
המשרד החברתי בטחוני מקיים סדנאות אלו ומוכן לאפשר לנו הצטרפות.
בנוסף ,התברר שמי שמעביר את הסדנאות כיום (בפרט את ההכנה לצו הראשון לכיתות
יא' – שירן שלם – אינו מוסמך לכך ואף נאסר עליו להעביר סדנאות הכנה לצו הראשון.
קיימתי שיחת טלפון עם שירן שלם והוא הודה בפניי שאין לו אישור לכך והוא מצוי
כעת מולם בהליך ובליווי עו"ד.

החלטה

אופירה תיצור קשר עם שירן שלם לגביי נכונות האיסור ,האם יש לו אישור להעביר
הכנה לצו ראשון ,ותבדוק מול גורמי צה"ל ותדווח לוועד ההורים.

✓ מכתב ראש המועצה שהופץ דרך מורות ביה"ס

ארי – ראש המועצה פרסם מכתב ביום  22.11.2017בנושא הבינוי.
מכתב זה הועבר והופץ ע"י מחנכות הכיתות ,בתפוצת הכיתות.
ראש המועצה השתמש בפלטפורמה זו תוך שהוא משבח את עצמו ,מנגח את הוועד
והעומד בראשו ולמעשה זהו מכתב פוליטי.
מעבר לאיסור החמור שבפרסום המכתב (חוזר מנכ"ל  +פקודת הרשויות המקומיות)
אני מרגיש כי הנהלת ביה"ס נתנה יד לפגוע בוועד ההורים והעומד בראשו ,בזמן שוועד
ההורים עושה הכל לטובת ביה"ס.

✓ בינוי/תחזוקה ותשתיות

ארי – מבנה השירותים – לא קרה כלום מאז  3.9.17היום בו נערך סיור משותף עם ראש
המועצה.
הדס מן – היו נציגים של החכ"ל וסיירו כאן ,אך מאז אין חדש.
ארי  -הבינוי (קומפלקס כיתות) – טרם התחילו עבודות הבינוי.
אופירה  -אין שום מידע חדש ,נציג מהחכ"ל (יוסי) הודיע שיגיע קבלן למדידות .אע"פ
שאופירה ביקשה שיוסי יגיע איתו ,הוא לא הגיע.
הקבלן ערבי והקב"ט לא נתן אישור כניסה ומאז אין מידע חדש.
כנ"ל גם לגביי מגרשי השחבקי"ם בשיתוף עם ביה"ס "חופים.
יש "רעשים" של טרקטורים שעולים ויורדים ואין התקדמות בכלום.

✓ קפיטריה :
ארי – מציג קלסר מפורט בנושא הקפיטריה שכולל מועמדים ,תפריטים ומחירים.
בנוסף קיימים מס' מתעניינים לתפעל קפיטריה ב"שקמה" גם ויצטרכו להביא מבנה
יביל בעצמם ועל חשבונם .בפועל ועפ"י שמסתמן לא תוכל להתקיים קפיטריה
ב"שקמה".

✓ מכתב וועד ההורים לראש המועצה בנושא השבתה

ארי – וועד ההורים הוציא בעבר מכתב שמתנה שביתה בהתחלות עבודה ב"שקמה"
וכפי שסוכם עם ראש המועצה.עד רגע זה לא פעלנו אף על פי שבעבודות לא החלו .לא
שבתנו כי המועצה יצאה למכרזים בנושא הבינוי והקירוי וצעדים אלו היוו אופק בינוי
וצעד מקדמי בתהליך הבינוי.
דרור – אני חושב שצריך להשבית באופן אסרטיבי.
שלומי – מציע לכתוב מכתב התראה בטרם נקיטת צעדים ,עיצומים/השבתת ביה"ס.

החלטה
השבוע יצא מכתב התראה לראש המועצה למתן מענה תוך שבוע ימים תוך פירוט סעיפי
הבינוי.

הסעות תלמידים :
ארי– פורום היסעים מועצתי מאכזב .השבוע כתבתי לרונית ועקנין את אכזבתי
מההשקעה הרבה שלי באופן אישי .כתבתי אמנת היסעים מועצתית ,אני אעביר
לאופירה ושהיא תחליט מה לעשות עימה.
הותקנו מצלמות אבטחה באוטובוסים ,מדובר על  4מצלמות –  2חיצוניות 2 ,פנימיות.
המצלמות הותקנו ללא ידיעת ההורים והתלמידים.
פניתי ליפית בוכריס בנושא והיא הפנתה אותי לתחבורה.

בטיחות
ארי– ביום  20.2.2018מתקיים תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך.

"יום המורה" תשע"ח :
"יום המורה" היה מוצלח ומרגש.
תודה לוועדת אירועים ולבלה על היוזמה לרכוש את השי למורים.

"קפה קהילה" :
ארי  -קיים "בנק" של הורים אשר מוכנים להעביר הרצאות (בחינם) להורים .אני מבקש
להתניע את המיזם.

"חזון" ביה"ס.
ארי – חסר לי חזון ל"שקמה"

מועצת תלמידים :
השנה מועצת התלמידים תעבוד מול ועדת החינוך ויש להפעיל אותם – אוטוטו פורים.
בלה גילנברג תוביל ותרכז את הנושא מול רכז מועצת התלמידים המורה רונן כץ.

תוכני שיווקית :
אופירה – פועלת לשווק את ביה"ס ע"י תלמידים ,מורים ,הורים ,בוגרים .בנוסף,
גרפיקאית עובדת על עלון פרסום לביה"ס.

הרשמה ל"שקמה" לשנת הלימודים תשע"ט:
אופירה קיבלה הודעה מיפית בוכריס כי ההרשמה לשנת הלימודים הבאה תהייה דרך
המועצה ולא דרך ביה"ס .אופירה טוענת שהיא מסרה ליפית שהיא מבקשת לדאוג ל – 150
תלמידים ולכיתת חינוך מיוחד .מה גם שיש צוות מורים שעלולים להישאר ללא מקום עבודה.

ימים פתוחים בישובים :
אופירה מבקשת שוועד הורים ייקח חלק במפגשי הימים הפתוחים בישובים ,כולל נציגים
ממועצת התלמידים.

הצעות לסדר :
ועדת חינוך :
שרונה – מסיבת סיום יב' נקבעה ליום . 14.6.18 :
הסמכויות של קרין ברזין עוברות למאיה מורן – כל מי שרוצה להעביר/לשוחח/להתלונן ייצור
קשר עם רחלי שמילוביץ ושרונה שמעוני.

שלומי – "רכבות הורים"
אני רוצה לציין שלא היו ציונים אצל המחנכות ,זה לא לעניין ,לא יכול להיות שאין למורים
ציונים.
דרור – אני מקפיד להגיע ל"רכבות ההורים" ,עוקב במשו"ב ואני מברך על זה שאין ציונים
ב"רכבות ההורים" .חשוב לי לשמוע מה אומרים המורים .מה שפגע בי זה שמורים נעלמו לפני
סוף "רכבות ההורים".

רחלי – אני חושבת שיום הורים נועד לדווח על נקודות חוזק וחולשה ,אבל ,יושב מורה מול
מחשב ולא מחלק דפים כי זה בית ספר ירוק .המורה המחנך צריך לדווח על תפקוד הילד .במידה
ואני רוצה אני אלך למורה המקצועי ,אבל זה לא סותר את חובתו של המחנך לדעת את מצבו של
התלמיד שלו .פנייה למורים מקצועיים זו בחירה של ההורים ולא סותר את החובה של המחנך
לתת סקירה מלאה.
איילת – יש מחנכות לדוגמא שמכינות את הילדים לקראת אסיפת ההורים על חוזקות וחולשות
שלהם ובעיני זה חשוב יותר מציונים.

שרונה  -סיור מגמת פיזיקה – יב'
דובר על סיור לשכבת יב' ,אף על פי שהבטיחו שיהיה סיור שונה משהיה בכיתה י' בסופו של
יום התקיים אותו סיור בדיוק.
הדס – מיכאל התעקש שהסיור יהיה אחר.
שלומי – בנושא הסיורים יש תחושה שאחרי המבול שמדברים ואין הפנמה .פאולינה הכינה
תוכנית וסיורים סגורים -שבפועל השתנו .בתקופה זו צריך לסגור את הסיורים לשנה הבאה
שייבדקו שוב על מנת לא ליצור פספוסים כמו שמתרחשים השנה.

שלומי  -תשלומי הורים – אחוזי גבייה :
עד כה אחוז הגבייה עומד על  ,66%לא ראיתי דרבון של המורים לשלם יש הורים שלא שילמו
ולא קיבלו מכתבים .יש להוציא מכתבים דחופים להורים.
מכיוון שהיו שני פעימות של גבייה ,הפעימה הראשונה הייתה למעלה מ . 95%-הפעימה
השנייה היא גבייה רדודה יחסית.
לדוגמא  :לכיתה ז' אין כסף לטיול – לא ייצאו .תוכנית בר מצווה שזה חשוב ,אין גירוי אין עידוד
של ההורים לשלם.
בלה – יש להושיב מורים שיתקשרו להורים ויגבו דרך כרטיס האשראי.
הדס – בעיה טכנית של הטלפון אצל שרהל'ה ,לטענה שהיא לא עונה .כאשר שרהל'ה מדברת
בטלפון הצליל נשמע כלא עונה ולא כתפוס.
הילה – אין מענה אצל שרהל'ה
שרונה – מציעה כי בשכבה העליונה לילדים יש  59%גבייה ועל הילדים להפעיל מכבש לחצים
על ההורים.
שלומי – לשכבה יב' יש  46%גבייה עד כה.

עפרה – "שבוע פורים" :
ישבתי עם הרכזת החברתית על "שבוע פורים" .השנה משרד החינוך החליט שתענית אסתר זה
יום חופשה ,כך שהמוסד החינוכי ושבוע פורים יתרכזו בשלושה ימים .ישיבה עם פז נדחתה
בינתיים .מבחינת ביה"ס יש יומיים לימודים לפני החג (ראשון ושני) .יום ראשון מתקיים יום
טיול אביב בית ספרי .יום שני יום שייתכן שהתלמידים יהיו עייפים.
יהיה סיכום שיהיה פיקוח על הקונסטרוקציות ועל הוונדליזם – החשוב ביותר שלא ישחיתו את
ביה"ס וצמצמנו את ההפרעה ללימודים.

הובטח כי נעשו הפקות לקחים משנה שעברה.

עפרה – הסעות תלמידים ע"י ההורים מגמת מוסיקה וחזרה מטיולים :
אני מקריאה מכתב מהורה על מגמת מוסיקה ועל עניין הטיולים השנתיים שאנחנו צריכים
להביא את הילדים אחריהם .כנ"ל לגביי הסעות שלא נעשות עצירות באמצע הדרך גם
כשההורים מחכים ולכן נאלצים לנסוע אחריי האוטובוס עד לביה"ס.

ארי – עידוד הקריאה והשימוש בספריית ביה"ס :
מבקש שביה"ס יעודד את התלמידים לקרוא ספרים ,לפתוח בלוג באתר "שקמה" ,המלצה
שבועית על ספר מסוים מאת הספרנית.
אופירה – יש תוכנית עידוד קריאה בחטיבה.

הישיבה הסתיימה.

רשמה
• גלי לוי

ישיבה הוועד הבאה תתקיים ביום  :ב'  5.2.2018בשעה .20:00 :

