פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 5מיום 13.2.17 :
נוכחים חברי ועד:
ארי ליפשיץ -יו"ר  ,יוסי אנטמן  -סגן ,שלומי איבגי  -גזבר  ,דודי סעדה ,אבי שלום ,איילת ניר,
דרור שיין ,גלי לוי ,עפרה כפרי ,תמי שניידר ,ורד אפריים ,עמית שוחט ,בלה גילנברג ,גיל דגני
נעדרו  :שרונה שמעוני סדון ,עדי ווסקובוייניק ,הילה לוי ,גדי מרציאנו.
נוכחים הנהלה  :אופירה גל -מנהלת ביה"ס  ,מושיק לוי -מנהל חטיבת הביניים.

אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  4מיום 2.1.17 :
אושר פה אחד.

עדכונים:
 מנהלת אגף מחלקת החינוך :
בשעה טובה ומוצלחת נבחרה מנהלת חדשה למחלקת החינוך ,הגברת יפית בוכריס.
לכשתתחיל בתפקידה בחודש מרץ  ,2017תיקבע ישיבת היכרות ותיאום ציפיות .

 חבר הוועד דודי סעדה:
החבר דודי סעדה הודיע כי יש בכוונתו להציג את מועמדותו להיבחר בבחירות הקרובות
לראשות המועצה .חוזר מנכ"ל אינו מונע מבעדו להמשיך לכהן כחבר וועד ההורים ,אך
יחד עם זאת ייתכן כי יש טעם לפגם אם ימשיך בתפקידו כיו"ר וועדת הבינוי שכן העבודה
מתבצעת מול גורמים במועצה האזורית ובכללם ראש המועצה ולכאורה עלולים להיווצר
חילוקי דעות שחלקם מתבססים על רקע פוליטי ,אך יחד עם זאת ,יוכל להמשיך להיות
חבר בוועדה ככל החברים ולתרום.
לאחר דיון בנושא הוחלט (בהסכמתו של דודי) שהוא יישאר חבר וועדת הבינוי אך לא
יכהן כיו"ר הוועדה.
החבר אבי שלום יחליפו בתפקיד יו"ר ועדת הבינוי.

 בינוי "שקמה" :
וועדת הבינוי ביקשה להסב את תשומת ליבנו לעובדה שניתן לנצל את התזמון הנ"ל
ללחוץ בעינייך בינוי הכיתות שהובטחו לנו וההצללה שקרסה בסערה לפני כחודש.

 תאורה:
תמי שניידר דיברה עם ציון יצחק סגן ,ראש המועצה ,על אף התחייבויותיו – טרם הוסדר
הנושא .הנושא יעלה בישיבה בינוי במועצה שתתקיים ביום .22.02.2017

 מגוניות:
עניין המגוניות והגישה אליהן נדון שוב ,על אף פניות חוזרות ונשנות לא היה מענה.
גם נושא המגוניות יידון בישיבה במועצה ביום .22.02.2017

 מערכת כריזה וגלאי עשן:
אופירה מנהלת ביה"ס מדווחת כי מזה זמן רב שתי המערכות החיוניות הללו אינן
עובדות.
הנושא יועבר מחר בבוקר לטיפול מיידי ואף לגורמים בכיבוי אש ובמשטרה על מנת
לבדוק את הנושא .ככל שהדבר לא יתוקן -ביה"ס יושבת עד לתיקון המערכות.
במהלך הישיבה איילת ניר ,חברת הוועד ,שמשמשת כקצינה במערך הכבאות יצרה קשר
עם האחראי על מערכת הכיבוי וזה הבטיח כי ייטפל בדבר באופן מיידי וככל שלא ייעשה
הדבר -יוצא צו סגירה לביה"ס – נקווה שלא נגיע למקום הזה.

 אלימות:
לאחרונה התגלו מספר מקרי אלימות בבית הספר ובכללם מקרה של שליפת סכין של
תלמיד בחטיבת הביניים כנגד מורה .אופירה גל ,מנהלת ביה"ס מסרה כי המקרה טופל
בחומרה רבה כולל התערבותו של השוטר הקהילתי והטיפול מול ההורים.
בנוסף ,הורים דיווחו כי ילדיהם מספרים על תופעה של סכינאות בתיקים .מנהלת ביה"ס
אמרה שע"פ חוק אסור לה לחפש בתיקים (אלא רק לאיש משטרה) וביקשה להעביר
דרכנו מסר להורים שעליהם לעודד את הילדים לדווח להנהלת ביה"ס על מנת שאפשר
יהיה למגר את התופעה.
וועד ההורים הבהיר להנהלת ביה"ס שהוא מבקש לדעת על כל מקרה אלימות חריג
כמתבקש בחוזר מנכ"ל ועל מנת לשקף זאת אל מול ההורים .ביה"ס וועד ההורים יוציאו
להורים מסמך משותף בעניין.
מנהלת ביה"ס מסרה בנוסף ,כי יש תוכנית למניעת אלימות בביה"ס המתקיימת בשת"פ
עם השיטור הקהילתי ,עיר ללא אלימות והצוות החינוכי וייעוצי של ביה"ס.
וועד ההורים אמר שהוא מוכן לתת יד ולסייע בכל שיידרש על מנת להוציא תוכניות
למניעת אלימות ובכללם הזמנת הרצאות להורים והילדים .מנהלת ביה"ס קידמה בברכה
את ההצעה.

 תקנון ביה"ס – אורחות חיים "שקמה" :
יש לעבור על תקנון ההתנהגות בביה"ס ולכתוב אותו מחדש (לא קרה מזה המון שנים
ומותאם לימים בהם ביה"ס היה קטן ואחר ) הדבר ייעשה בשת"פ ביה"ס -וועד הורים-
מועצת תלמידים .בתקנון יובהרו חוקי עשה ואל תעשה וכן הסנקציות שיינקטו כנגד מי
שיעבור על תקנון ביה"ס .התקנון צריך להיות יותר על הדרכה ,הפנמה ומניעה ועצם
כתיבתו (מעבר לאמור בחוזר מנכ"ל) יחד  :תלמידים/הורים/הנהלת ביה"ס תהווה חוויה
מעצימה ומיטבית גם בנושא יישומו הלכה למעשה.

 טיול טו בשבט :
ארי ליפשיץ ,יו"ר וועד ההורים השיג לטובת הילדים והסגל החינוכי שלגונים כצ'ופר.

 מצלמת אבטחה :
מנהל הקפיטריה הציב מצלמת אבטחה על קיר הקפיטריה ,בשטח ביה"ס והדבר נוגד את
חוזר מנכ"ל .משום שהמצלמה מצלמת אנשים ללא ידיעתם ואישורם -קל וחומר
כשמדובר בקטינים.
יו"ר הוועד הורה למנהלת ביה"ס להסיר את המצלמה לאלתר שכן זו עבירה על החוק
ומנוגדת לנוהל הצבת מצלמות אבטחה במעגל סגור במוסדות חינוך.

 תגבורים לבגרויות:
חברי וועד ההורים המייצגים את הורי ביה"ס מבקשים מאופירה לדעת אם יתקיימו
תגבורים לקראת הבגרויות.
אופירה מנהלת ביה"ס :שמחה על הצורך שמתעורר בקרב ההורים והתלמידים – מעיד
על הרצון והשאיפה למצוינות והצלחה ומאידך מורי ביה"ס נרתמים למשימה בנפש חפצה
ובאים בימי ושעות לימוד שאינם במערכת שלהם ואף ימי חופשה (שישי) על מנת לסייע
בידיהם של התלמידים לצלוח את הבגרויות בהצלחה אך הדבר לא יכול להיעשות בחינם
לאורך זמן וזכותם של מורים שאינם מתוגמלים על שעות תגבורים לסרב .
יחד עם זאת -בשונה משנה שעברה שבה הועבר תקציב מעוטף עזה ,השנה – בשל העובדה
שלא היה מנהל למחלקת החינוך ,לא הועברו תקציבים .בשנה שעברה התקציב עמד על
 100אלף  . ₪סכום שבהחלט יאפשר מתן מענה לתגבורים.
אופירה מבקשת את עזרת הוועד בקידום העברת התקציב.
עוד מוסיפה אופירה שביה"ס נערך למתן שעות תגבור וזאת בהסתמך על רצון טוב של
מורים ,אך ברור לכולם שאין אפשרות להסתמך על כך באופן קבוע ויש לתת למורים
מענה כספי לעבודתם.

בנוסף ,יש את תוכניות שמתוקצבות על ידי משרד החינוך "נפגש בחמש" ו "סולמות"
שכבר מופעלות בחטיבה העליונה והתוכניות משובצות במערכת .אופירה הבטיחה שתוך
שבועיים תצא מערכת תגבורים לחופשת הפסח – כך הילדים יוכלו להיערך מבעוד מועד.
בחטיבה העליונה -השעות הפרטניות מוקדשות גם הן לתגבורים .

 סדנאות הכנה לפולין:
בלה מבקשת שהסדנאות לא יהיו ע"ח שעות לימוד שכן יש ילדים שלא יוצאים למסע
לפולין (בכלל או במסגרת בית ספרית) ואין הדבר הוגן שגם הם יפסידו שעות לימוד
חשובות.
אופירה ענתה בתגובה שהיה מקרה חד פעמי של המפגש הראשון .בכל שאר המפגשים –
התלמידים יישארו לשעתיים אחרי יום הלימודים וכן יגיעו בימי שישי.

 ייחודיות של ביה"ס :
ארי העלה רעיון שמבקש לתת ייחודיות לביה"ס .משהו שיהפוך אותו לאחר ושונה (במובן
החיובי) מבתי ספר אחרים .אופירה אומרת שהדבר אפשרי ולעניות דעתה הדבר צריך
להיות בשת"פ עם מועצת התלמידים .חברי הוועד והנהלת ביה"ס ינסו לגבש רעיון  ,יחד
עם מועצת התלמידים ,שיועלה בישיבת הוועד הבאה.

 בית ספר ירוק:
אופירה מדווחת שככל הנראה בשנה הבאה "שקמה" יקבל מעמד ותואר של "בית ספר
ירוק".

 צביקה אמדור-יועץ ארגוני :
היועץ הארגוני החל את עבודתו בבית הספר ,נכון להיום ביה"ס נמצא בעיצומו של תהליך
בו נלמד הנושא של שיפור השיח והתקשורת בן מורה לתלמיד ,מתן יחס אישי – דבר
החרוט על דגלו של בי"ס שקמה מיום הקמתו .וזאת משום שנתוני המיצ"ב האחרונים
מראים כי הדברים לא עומדים במבחן המציאות – כיום.
אופירה מוסיפה שחינוך חברתי וערכי היה ספינת הדגל של ביה"ס ולשם היא מכוונת
בסיועו של היועץ הארגוני .לשמור על הצביון החברתי -ערכי.
אופירה מוסיפה ששיעורי הדיאלוג שבוטלו חסרים ויש דרישה גדולה מקרב התלמידים
להשבת הדיאלוג .וועדת החינוך של הוועד תדון על כך ותשוב עם החלטות לישיבת הוועד
הבאה.

 פגישה עם הנהלת ה"מוסד" (בלתי פומלי) לקידום שת"פ:
ארי יו"ר וועד ההורים זומן לפגישה עם הנהלת ה"מוסד" שכותרתה הייתה " :שת"פ
"מוסד" וביה"ס "שקמה" .לפגישה הגיעו מטעם וועד ההורים  :ארי ,תמי ,שלומי,
איילת ויוסי .מטעם ביה"ס נכחה אופירה גל ומטעם ה"מוסד" נכחו  :גיל תימור יו"ר
העמותה ,פז רייזל מנכ"ל העמותה ,נציגי ורכזי חינוך מקיבוץ יד מרדכי ,זיקים וכרמיה.
שלומי איבגי דיווח על פגישה של וועד ההורים ונציגות ביה"ס עם הנהלת ה"מוסד"
(הוזמנה על ידי המוסד) שלטעמו של הוועד הייתה בהתראה קצרה כשלא היה לוועד זמן
לגבש נייר עמדה (גם לא התבקש) .שלומי דיווח שלא היה ברור על איזה שת"פ מדובר
ונראה היה לוועד כי ה"מוסד" מבקש ,לכאורה ,להשתמש בפלטפורמה של ביה"ס על מנת
לגדול ולשמר את ה"מוסד" .שלומי מדווח כי בישיבה לא היה ברור מהן הנקודות לשת"פ
שעליהם רצה לדבר צוות ה"מוסד" .
חברי הוועד מלינים על כך שה"מוסד" מבקש את שת"פ מחד אך פועל על דעת עצמו
מאידך.
תמי שניידר הוסיפה שככל שיהיה שת"פ עם ה"מוסד" יש לאפשר גם ל"בני המושבים"
ולכל תנועת נוער אחרת אליה משתייכים ילדי ביה"ס להיכנס ולתרום את חלקה להעשרת
החינוך החברתי .לדעתה ,החיפזון והדחיפות לשת"פ נובעת לכאורה ממצוקה כלכלית .
יוסי אנטמן ענה לתמי שניידר שאין מצוקה כלכלית.

וועד ביה"ס שלל ומסרב בתוקף כי ה"מוסד" יהיה שותף  -מארגן של טיול ט"ו בשבט
ומסיבת סוף השנה של כיתה י"ב או כל שכבה אחרת .האישור שניתן ל"מוסד" הוא
הפעלת שבוע פורים (בשעות הלימודים) שיהיה פתוח לכלל תלמידי ביה"ס ,מבלי קשר
להשתתפות בפעילות של אחה"צ באותו שבוע.
שלומי איבגי מסכם את השיחה עם הנהלת ה"מוסד" כלא נעימה ,לא מתוכננת כראוי
ובסופו של דבר – עד רגע זה לא ניתן להבין על איזה שת"פ מדובר ומה בעצם מבקשת
הנהלת ה"מוסד".
לכשתתגבש החלטה של ה"מוסד" ,והפגישה תתוכנן מבעוד מועד בתיאום המועד עם
חברי וועד ההורים (ולא הנחתת תאריך מראש) וכשייכתבו ניירות עמדה – חברי וועד
ההורים ישמחו להיפגש כמו עם כל תנועת נוער אחרת המשרתת את ילדי ביה"ס.

 שבוע פורים :
וועד ההורים עומד על כך ששבוע פורים (בשעות ביה"ס ) יאפשר את השתתפותם של כל
ילדי ביה"ס בלי קשר לפעילות אחה"צ .שירן – מנהלת מחלקת הנוער של "בני המושבים"
במועצה אזורית "חוף אשקלון" תספק מדב"ים לתגבור שבוע פורים.

 דיווח ועדת אירועים וטיולים:
התקיימה פגישה עם הרכזות החברתיות של ביה"ס ,נושא פורים היה ברקע.
ביה"ס הכין בעצמו תוכנית עשירה לקראת פורים ואינו מסתמך רק על ה"מוסד" .ע"פ
התרשמותה של הוועדה יש איזון נכון של הפעילויות .
נראה לוועדה ע"פ הדיווחים של הרכזות החברתיות כי נעשית עבודה קפדנית בבחירת
פעילויות חברתיות לביה"ס הן בעניין פורים והן בכלל .הן קיבלו בנפש חפצה ביקורת
ושמחו לסיוע ונראה שיש הפקת לקחים טובה מפעילויות שלא צלחו .חברי וועדת
האירועים מוכנים להירתם ולסייע לרכזות החברתיות בכל הנושאים ,הטקסים
והפעילויות הגדולות – סל תרבות ,בר מצווה ,תעודות זהות.
יום נראות ביה"ס – חברי הוועדה הציעו לשתף את ההורים .יש תמיכה גדולה בפעילות
הזו.
הצגת ערב  -לפני כשבוע תלמידי י"א היו אמורים לצפות בהצגת ערב בהיכל התרבות
אשקלון .בשל מיעוט משתתפים (שחברי הוועדה מצרים על כך) ההצגה עברה לשעות
הבוקר.
קפה קהילה – על אף הנושא החשוב ,היה מיעוט משתתפים .יש לקדם את עניין הפרסום.

 טיול שנתי שכבת ט' ו  -יב' ומסיבת הסיום של שכבת יב' :
עפרה כפרי מדווחת כי בפגישה של וועדת הטיולים והגזבר (בנפרד) עם הדס נראה היה
שתמחור הטיולים לא היה בהתאם לתקציב .בשכבות ט' ו  -יב' אחוזי הגבייה נמוכים
(כ )73% -מה שלא יכול לאפשר בשום פנים ואופן את הוצאת הטיול .יוצאו מכתבי
התראה להורי השכבות והוחלט כי אם עד סוף חודש פברואר לא יהיה תשלום מלא של
ההורים ,הטיולים לשכבות ט' ו – יב' יבוטלו וכמו כן מסיבת הסיום של שכבת יב'.

 וועדת קפיטריה:
עמית שוחט ,יו"ר וועדת קפיטריה מדווחת כי לאחר דין ודברים וחילוקי דעות רבים
ובשל העובדה שוועד ההורים נלחם עד הרגע האחרון על מנת להביא לילדים שלנו
קפיטריה טובה ,בריאה ונקייה במבנה בטיחותי אשר לא צלח בשל היעדר שת"פ עם
המפעיל ובמיוחד לאור העובדה שהתגלה לאחרונה כי למפעיל אין רישיון להפעלת
הקפיטריה ,הוחלט לסגור אותה לאלתר .חברי הוועד כבר שוקדים על מענה ראוי
לתלמידים ועובדת במלוא המרץ על הסכם הבנות ותקשורת עם חברת "משקר" שתציב
מכונות בביה"ס .התפריט יהיה מוכתב על ידי הוועד ויכלול כריכים בריאים וטריים ,
סלטים ומוצרי חלב – שוקו ,יוגורט ,..חטיפי אנרגיה ,פריכיות .
התחלופה תתבצע  3פעמים בשבוע.

לקראת שנה הבאה וועדת קפיטריה תבוא בדין ודברים עם הנהלת ביה"ס להגדיל בשנה
הבאה את הפסקת הצהריים לכ  40-דקות ואז יתאפשר לילדים לאכול בחדר האוכל .

 וועדת הספורט:
דרור שיין יו"ר וועדת הספורט מדווח כי נערכה פגישה עם מורי הספורט של ביה"ס.
הוועדה בהובלת דרור שיין ביקשה ממורי הספורט למלא "לוח גנט" של צורכי ביה"ס
(תלבושות לנבחרות ,ציוד ספורט  ,מגרשי אימון קטנים ,סלילת מסלול לאתלטיקה וכו')
ועם המסמך ייגשו למנהלת מחלקת הספורט ויבקשו לגייס תרומות לביה"ס.
אולם הספורט -ביה"ס משלם כ  ₪ 4500על השימוש בו .הוועדה תיקח על עצמה לנסות
להוזיל לביה"ס את השימוש בו (או לחילופין להשיג תקציב מהמועצה).
משלחות ספורט  -גרמניה – ביקורי גומלין הממומנים ע"י הגרמנים .מבחינת ביה"ס –
עוד חוויה טובה ומעצימה .ביה"ס לא נוטל חלק בפרויקט הזה.
חוסרים  :תלבושת מאחדת את ספורטאי ביה"ס ,ציוד חסר במחסן.
הכנה לצבא -רעיון לתוכנית אימונים לשנה הבאה.
לקראת מרוץ הבנים – יתקיים שבוע ספורט ותהיה פעילות שתמתג את האירוע שלשמו
הילדים רצים ,יהיו פעילויות בנושא .ישולב עם אורח חיים בריא.

 בטחון ובטיחות:
ארי מדווח על מוכנות ביה"ס לתרגיל התגוננות ארצי שיחול מחר  . 14.2 :אריאל קרני –
רכז ביטחון ובטיחות בביה"ס ,ישב עם ארי ליפשיץ יו"ר וועדת ביטחון ובטיחות ויגאל
מצרפי קב"ט מוסדות החינוך והכינו תיק בטחון מסודר לתרגיל מוכנות מוסדות חינוך.

 וועדה מלווה:
תתקיים ב  ,22.02.2017 -נוכחים בה  -הנהלת ביה"ס ,נציג מועצה ,נציג ועד המורים,
מפקחת ביה"ס ומפקחים מטעם משרד החינו  .ארי ליפשיץ ,יו"ר הוועד הוזמן .מטרת
הוועדה היא לאשר תוכניות לימודים של ביה"ס וכן לשמוע וללמוד את הנעשה בבית
הספר .בהצלחה לכולנו בוועדה.





ישיבת הוועד הבאה נקבעה ליום  20.03.2017 :שעה .20:00 :

רשמה  :גלי לוי.

