ועד הורי "שקמה" תשע"ח

תאריך 3.6.2018 :

פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 6מיום 14.5.2018 :
נוכחים חברי ועד הורים:

ארי ליפשיץ -יו"ר ,שלומי איבגי  -סגן וגזבר ,גלי לוי ,עפרה כפרי ,חמי רמון ,הילה לוי ,בלה
גילנברג ,אביגייל אילם ,אבי שלום.,

נוכחים הנהלת ביה"ס:
אופירה גל  -מנהלת ביה"ס.
הדס מן – מנהלנית.

נוכחים אורחים :

גיל להב  -מנהל פרויקט בינוי הכיתות.
נעדרו חברי ועד הורים  :רחלי שמילוביץ ,שרונה שמעוני סדון ,ליזט סופר ,שי כחלון,
דרור שיין ,תמי שניידר ,איילת ניר ,עמי כהן.

נעדרו הנהלת ביה"ס:

קרין ברזין  -סגנית מנהלת ביה"ס
מושיק לוי  -מנהל חטיבת הביניים .

ארי ליפשיץ מציג את גיל להב מנהל פרויקט הבינוי :
גיל הוא עובד חיצוני ,מקצוען ,בעל משרד לניהול פרויקטים.

גיל להב – סטאטוס בינוי הכיתות :

בגדול ,קיבלתי סוג של "ירושה" .בנושא "שקמה" היה קבלן בשטח שלא לקחו את נושא
הדיפון ,הטופוגרפיה קשה ולא לקחו אותה בחשבון ,מה שמצריך עבודה מקדימה של דיפון וכו'.
התהליך  :דיפון ,קיר כלונסאות ,עמודים ,ואז מתחילים.
ב"חופים" לדוגמא העבודה הופסקה בגלל החול.
ההקדמה הייתה על מנת להצדיק את העיכוב.
החל מהשבוע הבא יתחילו בעבודת הכלונסאות ,לאחר שלושה חודשים – שלד ,ארבעה חודשים-
(סוף אוקטובר) מקווים לסיים את הבינוי (מקסימום עד חג החנוכה).

נשתדל לדרבן את הקבלן לעבוד ביתר מוטיבציה.
יש  5.8מיליון  ₪בקופה.
לשאלה שלנו איך ניתן לזרז? גיל משיב  :בתזרים מזומנים .הקבלן חושש מעניין הכסף.
ארי ליפשיץ  :האם הקבלן עד להיום עובד בקצב ראוי ?
גיל להב  :הוא מעט האט את הקצב בגלל חוב של  1.7מיליון  . ₪הוא כעת ב 80%-תפוקה.

מודים ונפרדים מגיל להב על דבריו.
הישיבה מתחילה
ארי ליפשיץ – מבקש לאשר את פרוטוקול ישיבת הוועד מס'  5מיום .16.4.2018
החלטה  :הפרוטוקול מאושר פה אחד.

ארי ליפשיץ מעדכן :

✓ קפיטריה

בשבוע שעבר התקיים סיור קבלנים ,ככל שזה מסתמן קפיטריה תהייה לפתיחת שנת
הלימודים תשע"ט.

✓ היסעים

ייתכן שבשנת הלימודים הבאה יום הלימודים יחל בשעה .07:45 :
מח' החינוך והתחבורה מנסים לגבש תוכנית על מנת לחסוך ולווסת אוטובוסים "צהובים"
לטובת בית ספר "ניצן".
חברי וועד ההורים מתנגדים לשינוי במערך ההיסעים ושעות התחלת וסיום יום הלימודים.

✓ פעילות חוץ בית ספרית

מבקש להתייחס לאירוע האסון בנחל צפית ,בו קיפחו את חייהם  10תלמידי המכינה.
ועדת טיולים חייבת להיות יותר מעורבת.

שלומי איבגי  :זה חשוב ,אבל יש גבול להתערבות .המנהל צריך להיות אחראי ,יש גבול עד
כמה אפשר להתערב לביה"ס בשיקול הדעת.
אופירה גל  :הכל נעשה ב 100%-בדיקה ויש קשר ישיר לחדר המצב.
שלומי איבגי :כוועד הורים אני לא יכול להתערב.
ארי ליפשיץ  :לא מתערב ,בהחלט סומך ! אבל עוד זוג עיניים יכולות לתרום.
שלומי איבגי  :כן מתחבר בעין נוספת ובתכנון המסלול.
ארי ליפשיץ  :כל יציאה מביה"ס מחייבת להחתים את ההורים ועדיף שיצא נוסח אחיד
לכולם.

✓ מופע קובי אוז
ארי ליפשיץ  :הועלו טענות על המופע :
 .1יציאה כפולה של תלמידים לאותו המופע.
 .2בנושא התוכן שלא התאים.
בלה גילנברג  :אני לא ידעתי שיוצאים מביה"ס למופע של קובי אוז ואני חלק מוועדת
אירועים .הבנתי שיוצאים למופע רק בבוקר.
אופירה גל  :אני מעבירה הודעות להורים.
חברי הוועד  :טוענים שההודעות אינן מגיעות.
שלומי איבגי  :הודעת וואטסאפ זה נחמד ,אבל אי אפשר להישען על זה .חייבים להפיץ
באמצעים אחרים כגון רשימות תפוצה.
האירוע מתומחר ב - ₪ 20,000 -אירוע ענק שלא משוווק לא מיוחצ"ן.
שבוע פורים מקבל יותר יח"צ מאירועי ביה"ס.
הילדים לא מתרשמים שזה חשוב ,אלא סתם יום חופש – הילדים צריכים הכנה ,שיצפו
לאירוע שכזה.
ההורים לא חשופים להוצאות עבורם הם משלמים.
אופירה גל  :מקבלת ואעשה בקרה .יחד עם זאת אני אומרת שאני רוצה לעבור לשיטת
הסקרים ,כי אני חושבת שאני לא יודעת כמה אתם מייצגים את כל ההורים.
שלומי איבגי  :אני מסתכל על ביה"ס בעיניים אובייקטיביות ,אני לא מסתכל בפריזמה של
הילדה הפרטית שלי .אני מצפה שביה"ס יגרום לילדים לרצות לבוא ויחכו לאותו היום.

בלה גילנברג  :כל החוויה ,מונולוגים ,אומנות ,הצגה ,יום מוסיקה צריכים להיות "פיקים"
שיתנו צבע לביה"ס.
אופירה גל  :לא תמיד זה מתאים ,ערב מונולוגים ,דיאלוגים ,זו בחינה של הילדים והילדים
לא רצו.
בלה גילנברג  :גם בהצגות ובמפגשי אומן לא היו הכנות לתלמידים וזה לא אפקטיבי.
אופירה גל  :זה היה בשנה שעברה ,מאז אנחנו משתדלים להשתפר מההערות .ההבדל בין
"שבוע פורים" הוא ש"המוסד" מנהלים את החיים שלהם בעצמם.
אם מועצת התלמידים היו מקבלים תפקידים לפי וועדות וניתן להם מנדט לקבוע ,זוהי
ההנהגה הצעירה מה שאין בביה"ס ו"במוסד" יש.
שלומי איבגי  :חושב שצריך לתת למועצת התלמידים מנהיגות ולחלק תפקידים ,אבל חייב
להיות צוות חינוכי שמלווה אותם עקב בצד אגודל.
ארי ליפשיץ  :מחליטים שמועצת התלמידים מקבלת זכות החלטה בפעילויות ביה"ס.
הדס מן  :אסור לשכוח שאנחנו רוצים להעשיר במקום שהם לא מבינים .אני מקבלת את
הצורך ,אבל שלא תתבטל הזכות של ביה"ס להטלת וטו תוך הכוונה והסבר.
שלומי איבגי  :מועצת התלמידים היא חדשה ולא משופשפת ולכן צריך ללוות אותם ,לתת
להם משימות.
ארי ליפשיץ  :באסיפות ההורים ,גם המ חנכות וגם ההורים יזכירו וידרבנו את הילדים
להתנדב למועצת התלמידים.
שלומי איבגי  :זה טוב ,אבל חייב מישהו שילווה אותם.
החלטה  :נשתף פעולה עם מועצת התלמידים ונשתף אותם בישיבות.

✓ סדנאות הכנה לצה"ל
ארי ליפשיץ :עם כל הכבוד לשירן שלם הוא לא מוסמך להעביר סדנאות הכנה לצו ראשון
לשכבת יא'  -פשוט אסור לו !
אנחנו יכולים להעביר תקציבים לסדנאות הכנה לצה"ל .אפשר להשיג בחינם מהמשרד
החברתי-בטחוני.
במידה ו מתעקשים על שירותיו של שירן ,הוא יכול להעביר סדנאות רק לשכבת יב'.
הדס מן  :זה לא מדויק .ארגנו הרצאה עם תא"ל רונן שמחי בביה"ס ובבוקר הוא ביטל.
נסענו ליום בעקבות לוחמים ובגלל פקקי תנועה לא הגיעו לרמת הגולן.
אופירה גל  :משרד הביטחון נותן הכנה לצה"ל ,עממית ,כל בתיה"ס מקבלים .הם לא נותנים
הכל ,רק חלק.
הכנה לצו ראשון – יוצרים קשר עם לשכת הגיוס ,עושים הדמיה להסביר ,להוריד מתחים
וחרדות ,מבטיחים שיפגשו עם הוים.
אפשרות – פעולות עם קצינים בדימוס ,או בעקבות לוחמים ,יום חיילות וכדומה.
ב"שקמה" עושים גם וגם ,עושים יותר מכל מקום אחר וזאת בזכות שלוקחים את מה
שהמדינה נותנת וגם את שירן שלם .אפשר לעשות גם דברים אחרים.
להישאר כך וגם מה שמשרד הביטחון נותן ,אי אפשר לסמוך ,הם עלולים לבטל יום לפני או
באותו היום.
רוצה תוכנית היקפית ,הכנה לפסיכוטכני ,הכנה טובה .לפי שירן זה מה שהיה.
יצרתי תוכניות מול משרד הביטחון והם ביטלו פעם אחר פעם .לצערי משרד הביטחון לא
עומדים בהתחייבויות הגעה ולכן הלכנו על שירן שלם.
שלומי איבגי  :אם קיימת אפשרות להשיג את אותה תמורה ,יעילות ממה שאנו מקבלים
משירן – שווה לנו.

החלטה  :ארי ייצור קשר עם המשרד הביטחוני חברתי שיגיעו להציג את עצמם.

✓ תשלומי הורים לפורום וועדי ההורים הארצי ולוועד ביה"ס

וועד ההורים מתנגד להעביר את הכספים שנגבו ( )₪ 1.5לטובת הפורום הארצי ולוועד ביה"ס.

החלטה :הכסף במלואו נשאר לטובת התלמידים.

✓ ספריית ביה"ס
ארי ליפשיץ  :זמירה הספרנית פנתה אליי וביקשה תרומה ע"ס  ₪ 10.000לרכישת ספרי
קריאה.
הדס מן  :מקריאה את בקשתה של זמירה הספרנית.
חברי הוועד מעלים רעיונות :
• החלפת ספרים בין בתי הספר במועצה.
• איסוף מהבתים – תלמידים מביאים לספריית ביה"ס ספרים שאינם
בשימוש.
• קיר מידע על סופרים ,אנשי רוח ,תרבות ואומנות.
• בלוג באתר "שקמה"  -משולחנה של הספרנית.
ארי ליפשיץ  :בשנה שעברה כשזמירה ביקשה מאיתנו כסף על מנת להעשיר את הספרייה –
נעננו בחיוב .יחד עם זאת ביקשתי כי ייפתח בלוג "משולחנה של הספרנית" – בפועל דב לא נעשה
ובעיני זה מאכזב.
צריך למנף את האתר לתת לו תנופה "וויב" ולהט ! אי אפשר לקבל מבלי לתת .
אופירה גל  :בואו נעשה אבחנה ,יש תוכנית לעידוד קריאה .אני מתנגדת למשפט "התלמידים לא
נכנסים לספרייה".
ארי ליפשיץ  :ביה"ס לא יוצא מגדרו לפרסם את הספרים ,רבי המכר שנרכשו לאחרונה .אני
מבקש שהספרייה תעשה משהו שיוכיח את פעילות הספרייה.
החלטה  :וועד ההורים נאלץ לדחות את הבקשה לתרום לספריה השנה ועד שהספרייה תוכיח
פעילות כפי שתוארה.
שלומי איבגי  :מבקש להפנות תשומת לב על קיומם של סרטי  DVDושואל מה קורה עם הסרטים
הללו בהיבט של תיוג ורישום.
החלטה  :הסרטים יתויגו ,כל מי שלוקח חותם על החזרה ויישמרו בארון סגור ובאחריות
הספרנית.

✓ נוהל כניסת אורחים לשטח ביה"ס
ארי ליפשיץ  :קיים צורך בהכנת ותליית שלטים בנושא בסמוך לשערי ביה"ס .פניתי ליגאת
מצרפי – קב"ט מוסדות החינוך והוא אישר את הכנתם.

✓ מסיבת סיום יב'

נציגות הוועד משכבת יב' מודים לארי על התקציב שהשיג למסיבה ,לבלה שהשיגה את הבמאי
ולמחנכת יפעת שדוחפת להצלחת המסיבה.

✓ מסיבת AFTER PARTY -

נציגות הוועד משכבת יב' מתארות כי הורי השכבה בבועה ,אינם מבינים מה קורה .הילדים
מסרים להקשיב להורים ,החוזה נוראי (מקריאים אותו).
החלטה  :ההורים יזומנו לישיבת חירום וארי יוציא נוסח מכתב.

✓ מסיבת סיום לשכבת ט'
גלי לוי  :אין תאריך ,הנושא האומנותי בעקבות מה שנלמד (מאיה מורן אחראית).
החלטה  :אופירה תבדוק לגביי מסיבת ט' ותעדכן.

✓ פרס הצטיינות להדס מן

אופירה גל  :הדס מן קיבלה פרס הצטיינות מ"קדימה מדע" .הפרס הוא לקידום תחום
המדעים והדס עוזרת לקידום המדעים בביה"ס.
וועד ההורים מברך את הדס על קבלת הפרס – כל הכבוד ויישר כח.

✓ סדנאות "מצמיחים"
ארי ליפשיץ  :מבקש מאופירה להסביר על הסדנאות ולו"ז.
אופירה גל :מדובר על תוכנית התערבות שמוגדרת ליצירת אקלים מיטבי למניעת אלימות
ולהנחלת ביטחון .ביה"ס פנה למועצה בעקבות אירועי אלימות חריגים והיינו צריכים סיוע
מבחוץ אף על פי שאנחנו מטפלים.
בתחילת השנה רונית ועקנין מ"מועצה ללא אלימות" פנתה והובטח לה ע"י יאיר פרג'ון
תקציב ,אך כלום לא קרה,עד לאירוע חמור שהתרחש ואז אושר התקציב.
יתחילו לעבוד השנה בחשיפה להורים בתוכנית שתיכנס בשלב זה לחטיבת הביניים.
נכנסים לכל כיתה  3ימים ,המחנכת צמודה לפעילות ,המחנכת מוכשרת לעבודה.
אחת לחודש מגיעים ועושים ניתוח .עובדים  :שכבה – כיתה-צוות מורים – כל התלמידים !
"מצמיחים" מגדירים את עצמם " :מטמיעי שפה" של אקלים מיטבי .יש חוות דעת מאוד
טובות.
בקיץ הקרוב (תשע"ח) יתחילו המורים בתהליך .להורים תהייה עוד תוכנית ,שמה "גבים"
ושם עובדים על המשולש  :הורה-מורה-תלמיד .זוהי תוכנית ייעודית להורים.
המפגש הראשון יהיה כשיגיעו ביום  27.5והתוכנית בהתחלה תהייה עם המורים ואחר כך עם
ההורים.

✓ מסלולי המצוינות
אופירה גל  :בשנת הלימודים תשע"ט יוכפלו מסלולי המצוינות בחטיבת הביניים.

✓ תקציב אומנויות ובית ספר מנגן
אופירה גל  :התקציב יוגדל.

✓ רישום תלמידים לשנת הלימודים תשע"ט
אופירה גל  100 :תלמידים כבר נרשמו 62 .רשומים על הטפסים וכל השאר עדיין לא נרשמו
רשמית .במידה ויהיו מעל  100נרשמים יהיו  4כיתות.

✓ הצעות לסדר – חברי וועד
חמי רמון  -השאלת ספרי לימוד

פרויקט השאלת הספרים – מעולה ,אך לוקח זמן לימודי עד שהתלמידים מקבלים את
הספרים .אני חושב שאפשר לתת לתמידים את הספרים לפני או עד ליום ( 1.9יום התחלת
הלימודים) ,או לחילופין להקצות ימי תשלום לפני  1.9ועם קבלת האישור ניגשים לקחת את
הספרים.
הדס מן  :החזרת הספרים במהלך  10ימים של כיתה מחזירה את הספרים ולכל כיתה נרשמו
יום ושעה .ישנם שני מורים שתפקידם לבדוק שהספרים תקינים .הילד מחזיר במחשב את
הספרים וזה כבר יתחיל ביום . 11.6
השאלת ספרים אפשר לפני תחילת השנה – הכל תלוי באישור תשלומי ההורים ,אם נראה
שתשלומי ההורים מאושרים לגבייה ע"י וועדת החינוך של הכנסת וע"ע וועד ההורים – אין
בעיה.
חמי רמון  :אם אפשר לרכז את הימים המרוכזים כמו נראות וכו' לסוף השנה – כשאין
ספרים יש ריפיון.

✓ כספים
שלומי איבגי:
 .1חייבים לזמן ישיבת תקציב כבר ליום  . 18.6ביה"ס צריך להכין תוכנית מסודרת
ועל מה הוא מתכוון להוציא את הכספים.
 .2תוכנית מסודרת של כל אירועי ביה"ס ,מגמות ,טיולים ,סיורים וכל פעילות
ביתספרית.
 .3בסך הכל התקציב מאוזן הודות להדס.
 .4נשארה יתרה קלה כשהיתרה העיקרית הינה מהשלת ספרים ומזה לא נוהגים
להחזיר להורים.
 .5בסה:כ עומדים בתקציב.
 .6הוחזרו כספים להורים שילדיהם לא יצאו לטיולים.
 .7קיבלתי פנייה ממגמת תיאטרון אשר ביקשו מערכת הגברה ,במקום שנוציא ליום
מונולוגים סך של  ₪ 5,000לספק חיצוני.
 .8אפשר להשתמש לטובת התלמידים מתוך תקציב שנשאר מהמגמות.
ארי ליפשיץ  :מתנגד בתוקף לכל שימוש ביתרת כספי ההורים לכל שימוש לרבות
רכישת ציוד לביה"ס.
הדבר נוגד את חוסר מנכ"ל !
החלטה  :ארי יקיים שיחת ועידה עם היועץ המשפטי של פורום וועדי ההורים היישובי
עו"ד רפאל קיוויתי על מנת ששלומי ישאל ויבין .

הישיבה הסתיימה.
רשמה  :גלי לוי.
ישיבת הוועד הבאה נקובה ליום ב'  18.6.18שעה 20:00 :

