פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 8מיום 5.6.2017 :
נוכחים חברי ועד:
ארי ליפשיץ -יו"ר ,יוסי אנטמן  -סגן ,איילת ניר ,דודי סעדה ,גלי לוי ,תמי שניידר ,עפרה כפרי,
ורד אפרים ,אבי שלום ,בלה גילנברג .
נעדרו  :שלומי איבגי  -גזבר ,דרור שיין ,שרונה שמעוני סדון ,עמית שוחט ,גיל דגני ,עדי
ווסקובוייניק ,הילה לוי ,גדי מרציאנו.

נוכחים הנהלת ביה"ס:
מנהלת ביה"ס – אופירה גל.

 אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  7מיום .8.5.17 :
אושר פה אחד.

יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מעדכן :
ביום  23.5.17נערכה ישיבה במחלקת החינוך בנושא היסעים לשנת הלימודים תשע"ח.
ביקשו של לזמן נציגות מטעם וועדי ההורים בשל העובדה שביקשו לבדוק אפשרויות של
שינוי לו"ז ההיסעים וכתוצאה מכך שינוי יום הלימודים.
ארי התרעם על כך שהרי לא יכול להיות שיתקיים דיון שכזה ללא השתתפות נציגים מוועדי
ההורים ,קל וחומר שתלוי ועומד "פורום היסעים מועצתי" שאמור לקיים עבודה משותפת
אשר בסופה תצא אמנת היסעים מועצתית.
מי שהוזמן מ"שקמה" היו אופירה והדס בלבד.
מתברר שהמועצה מבקשת להעביר חלק מהאוטובוסים ה"צהובים" המבצעים את
ההיסעים ל"חופים" ו"שקמה" ולהעבירם לטובת ההיסעים ל"ניצן".
הכל בשל תקלות של קבלני ההסעות החיצוניים המבצעים כיום את היסעי "ניצן".
במקום למנוע מקבלני ההסעות להעסיק קבלני משנה אשר רבות התקלות עימם ,מנסים
לפתור זאת בהרעת מערך ההיסעים ויום הלימודים של "חופים" ו"שקמה".

לא ייתכן לפתור עוול בעוול !
מה גם שעפ"י הנחיות פיקוד העורף – האוטובוסים ה"צהובים" חייבים לשהות בטרמינל
ההיסעים "חופים"/שקמה" לסיטואציית חירום שכרוכה בפינוי תלמידים.
ככל שנושא ההיסעים לא יהיה לשביעות רצוננו – לא נפתח את שנת הלימודים תשע"ח
כסדרה.

דיון חברי הוועד :
בעיית הבינוי קשה ומבחינת וועד ההורים זה מתסכל !
יש להוציא מכתב עם העתקים בתפוצה נרחבת ולדרוש תוך "תחנות" ביקורת בדרך.
במידה ולא יתקבל ייחס מהמועצה – וועד ההורים יודיע שמכיוון שאין עדיין פיתרון בינוי
ובמידה ולא יהיה כזה עד יום  1.9.17וועד ההורים ישבית את פתיחת שנת הלימודים תשע"ח.
אופציה של פיתרון "ברירת מחדל" יכול להיות הבאת  3מבנים יבילים ממוגנים שיוצבו בביה"ס.
ככל שאנו לוקחים על עצמנו את עניין הכיתות ,אנו צריכים להיכנס בכל הכח ולדחוף את הנושא
לטובת זירוז הבאת כיתות ו/או בינוי לחילופין.
יושבים ממחר בבוקר אצל אילנית במועצה עד שיימצא פיתרון.

החלטה :
באופן גורף מצביעים חברי הוועד שחייב לצאת מכתב להורים על עניין הבינוי וכבר
מחר בבוקר ינוסח מכתב ע"י ארי ,יועבר לחברי הוועד לעיון ונוסח מוסכם יישלח
לנמענים.
אופירה גל :
אני קצת חוששת שהמכתב עלול לפגוע ברישום התלמידים לשנה הבאה.

ארי יו"ר הוועד :
אופירה מבקשת שנכניס לתקציב שנת הלימודים תשע"ח סך תוספת של  15ש"ח בגין חולצה
ייעודית ל"מירוץ הבנים" – לשכבת כיתות ז'.
החולצה תשמש גם לשיעורי ספורט.
החברים לא מוצאים לנכון – יעלה לדיון בישיבת התקציב.

ארי יו"ר הוועד :
עמית יו"ר וועדת קפיטריה איננה נוכחת ואני אעדכן :
קיימת בעיה לגבי הרעיון של הפסקת צהריים בת  40דקות לצורך הליכה לאכול בחדר האוכל
בקיבוץ.
וועד המורים בביה"ס מתנגד ללוות את התלמידים וכמו כן אינו מוכן להאריך את יום הלימודים
בין  10ל 15 -דקות.
קיימת קבוצה גדולה של תלמידים שמאוד מעוניינת בארוחת צהריים חמה.

אופירה גל :
.1

וועד המורים אינו מסכים להארכת יום הלימודים.

.2

נכון לעכשיו נרשמו לשכבת ז' לשנת הלימודים תשע"ח  121תלמידים.

רעיונות שהועלו :



למפות תלמידים אשר יהיו מעוניינים שתוגש להם בצהריים ארוחה חמה בצורת
"אמגשית" .הארוחות יוסעו לביה"ס ויחולקו לתלמידים .הכל בכפוף לסגירת הסכם
מול קייטרינג יד מרדכי ו/או כל ספק אחר.



פנייה למועצה כי תנפק לביה"ס מבנה יביל לטובת קפיטריה בכפוף ליציאה למכרז.



להשכיר מה"מוסד" את מבנה הקפיטריה – לבדוק מול גיל תימור.

יוסי אנטמן :
עומדת להיבנות גדר הפרדה בין שטח ה"מוסד החינוכי" לביה"ס.

אופירה גל :
הנהלת ה"מוסד" לא שיתפה אותי בכך ,הגדר הינה לשני הצדדים.
מעולם לא שמעתי ההחלטה הזאת עד היום אחה"צ "על המדרכה" מפי פז רייזל.
מעדכנת שגם נושא "שבוע פורים" עדיין לא נסגר.
התחושה שהשת"פ אותו מבקש ה"מוסד" אינו בלב שלם מכיוון שאין שת"פ בפועל ויש
התעלמות מוחלטת ממסגרת שלמה שה"מוסד" נשען עליה ומקבל ממנה שירות.
המבנים היבילים שה"מוסד" עושה בהם שימוש שייכים למועצה ואשר ניתנו למועצה
מפיקוד העורף ,רק השטח שייך לקיבוץ .
ה"מוסד" וביה"ס יושבים באותה חצר והמשאבים צריכים להתחלק  ,בפועל זה לא קורה.
לא ניתן לקחת חלק מבלי לתת .לא ניתן להחליט החלטות מבלי לשתף.

ארי יו"ר הוועד :
עדכון בנושא ישיבת תקנון ביה"ס – היתה פגישה ראשונה וחשובה בה השתתפו שלושה
תלמידים ממועצת התלמידים בנוסף להנהלת ביה"ס.
התלמידים העלו שלוש בקשות לדיון :


לבוש



הזנה



לוח הצלצולים

תקבע פגישה נוספת .

 ישיבה הוועד הבאה תקבע בהתאם לסגירת דו"ח כספים לשנת תשע"ז
והגשת הצעת תקציב תשלומי הורים לשנת תשע"ח.

רשמה  :גלי לוי.

