פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 9מיום 5.7.2017 :
נוכחים חברי ועד:
ארי ליפשיץ -יו"ר ,שלומי איבגי  -גזבר ,שרונה שמעוני סדון ,עמית שוחט ,גלי לוי ,תמי
שניידר ,עפרה כפרי ,ורד אפרים ,אבי שלום ,בלה גילנברג ,גיל דגני.
נעדרו  :יוסי אנטמן  -סגן ,דרור שיין ,איילת ניר ,דודי סעדה ,עדי ווסקובוייניק ,הילה לוי ,גדי
מרציאנו.

נוכחים הנהלת ביה"ס:
מנהלת ביה"ס – אופירה גל ,מנהל חט"ב – מושיק לוי ,סגנית מנהל חט"ב – מאיה מורן ,רכזת
שכבת יב' – רעיה פסי ,מנהלנית ביה"ס – הדס מן.

✓ אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  8מיום .5.6.17 :
אושר פה אחד.
יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מעדכן :

✓ ישיבה בנושא מלווה היסעים :
ביום  27.6.17נערכה ישיבה במחלקת החינוך בנושא מלווה היסעים לשנת הלימודים
תשע"ח.

ציון יצחק סגן  -ראש המועצה ,בהיותו אחראי על נושא התחבורה במועצה
הצהיר בפתח הישיבה כי :
•

יוצא מכרז היסעים חדש לשנת תשע"ח שבו הופקו הלקחים מתקלות מכרזי העבר.

•

המועצה רכשה שני אוטובוסים "צהובים" חדשים בנוסף לצי הקיים (סה"כ .)11

•

כל האוטובוסים ירושתו במצלמות אבטחה ( )4אשר יתעדו את המתרחש באוטובוס.

•

מערכת איתור התנהגות נהג  +איתורן יותקנו על האוטובוסים (כולל האוטובוסים
של הקבלנים).

•

תותקן מערכת למניעת שכחת ילדים באוטובוס.

•

החמרה משמעותית בתנאי המכרז (תנאי סף) כגון ביצוע ההיסעים ע"י קבלני
משנה ,תנאי לזכייה רק ב  2/3מסך צי האוטובוסים אשר ברשות הקבלן.

✓ אוטובוסים "צהובים" :
אני פועל בנושא הישארות האוטובוסים ה"צהובים" בקווים המבצעים את היסעים
לבתי הספר ביד מרדכי.

קיימת תחושה כי המועצה מנסה לדלל חלק מהאוטובוסים ה"צהובים" לטובת בתי ספר
אחרים לרבות "ניצן".

✓ מלווי היסעים :
קיימת בעיה לגייס מועמדים לתפקיד זה ועלו מס' הצעות בנידון :
•

מורות/ים אשר מצטרפים להיסעים – המועצה מוכנה לשלם להם תוספת של שעת
עבודה על מילוי תפקיד מלווה היסעים.

•

תלמידים בוגרים מ"שקמה" (יא' ,יב') אשר חלה עליהם מטלת התנדבות למען
הקהילה במסגרת מחויבות אישית – יוכלו למלא את התפקיד.

✓ שיחה עם יפית בוכריס – מנהלת אגף החינוך
בבוקר יום שני ( ) 5.7.17קיימתי שיחה עם יפית בנושא כיתות הלימוד החסרות ולטענתה:
•

אנו לא זקוקים ל –  4כיתות לימוד נוספות.

•

סוגיית כיתות ה"מוסד" לטובת כיתות לימוד ב"שקמה" עדיין נדונה.

הפצרתי בפניה כי הזמן העומד ברשותנו קצר ועל המועצה לפעול מהר על מנת לגייס את כיתות
הלימוד.
אופירה גל – אין לנו כיתות ספח וכיתות ה"מוסד" מאוד קטנות.
תמי שניידר – בישיבה הקודמת הוועד החליט שכיתות ה"מוסד" הן לא אופציה ,לא מבינה
איך הכיתות רלוונטיות פתאום.
אופירה גל – לדעתי יש להפעיל לחץ על יפית בוכריס להביא את הכיתות היבילות ,נרשמו עד
כה  150תלמידים לכיתות ז' .אם נקבל את שתי הכיתות של פיקוד העורף ,אחת תהייה ליד בניין
יא' והשנייה בחזית בניין יב'.

✓ מסיבת סיום שכבת יב' מחזור ס"ב
אני רוצה להודות לרעיה על העשייה וההפקה ,היה מוצלח עם המון אנרגיות חיוביות.

גדר הפרדה
ה"מוסד" החינוכי מבקש להקים גדר הפרדה בין ביה"ס לשטח ה"מוסד" החינוכי.

✓ מאבטח נוסף לביה"ס
לקראת שנת הלימודים תשע"ח אני מבקש תקציב למאבטח נוסף (שני) לשער ביה"ס.

✓ סיום קדנציה של וועד ההורים תשע"ז ובחירות לוועד ההורים
תשע"ח
אנו הוועד המכהן עד שייבחר וועד הורים חדש.

אני אכין דף הסבר והנחיות בנושא בחירת וועד הורים ונדאג להפיצו בקרב ההורים באסיפות
ההורים הראשונות בתחילת השנה.
אסיפת הורים לשכבת הורי ז' נקבעה ליום  23.8.17 :ונערך לכך בהתאם.

✓ דו"ח תקציב מסכם לשנת הכספים תשע"ז – תשלומי הורים
שלומי איבגי – גזבר הוועד מעדכן :
זאת הייתה שנה לא פשוטה ,בשנת הלימודים הקודמת אישרנו תקציב "על עיוור" .השנה
חייבים לבדוק כל פעילות על מנת לא ליצור חריגות כפי שמצאנו השנה.
עוברים על המצגת  +חוברת תקציב שהוכנה ע"י שלומי.
וועד הורים – במהלך השנה דיברנו שאם לא תהייה גביה בשכבת יב' אנחנו לא נאפשר מסיבת
סיום ויציאה לטיול שנתי ,וזה לא קרה.
שלומי איבגי – נכון לרגע זה אין אישור תקציב.
חישוב התקציב של הטיולים צריך להתבסס על  90%גבייה ,בשנה שעברה היו  87%גבייה גם
לספרים וביטוח חייב להיות  100%גבייה.
הדס מן – טיול יב' השנה שהיא שכבה קטנה 20% ,לא יצאו לטיול ומשכך הטיול יצא יקר על
מעט תלמידים.
בלה גילנברג – צריך להפיק לקחים מכך ,בחודשים ינואר – פברואר צריך לבדוק את אחוזי
הגבייה ולשנות עלויות בהתאם.

✓ מגמות
נשארנו עם זכות.
עמית שוחט – חשוב לשמור על חופש בחירה ושוויוניות .השיקול צריך להיות ענייני ולא
כלכלי.
שרונה שמעוני סדון – השנה לשכבת יא' היה סיור לימודי מאלף .הילדים חזרו מאושרים.
במגמת פיזיקה לעומת זאת לא היה כלום ובמגמת ביולוגיה נסעו לבית החולים ברזילי באשקלון.
העלות לא עלתה יותר מ 300 -ש"ח.
ארי – לא צריך להוריד סיורים ממגמות ,יש לעבות ולהוסיף עוד פעילויות למגמות אחרות שבהן
זה מועט.
אופיר גל – יש מגמות שמושקעות יותר מתקציב ביה"ס (לדוגמא פיזיקה) שהיא מגמה מאוד
יקרה בשעות הלימוד.
עפרה כפרי – מסכימה עם עמית .חושבת שילד לא מוצא את עצמו במגמות אחרות אלא
בתיאטרון ובאומנות וקיים חשש שילדים לא ייצאו.
אופירה גל – מסכימה לעבות מגמות שאין גבייה עליהן.
עמית שוחט – מה שחשוב הוא ,מה הילדים מרוויחים ופחות כמה כסף שולם.

תמי שניידר – יש לי שתי שאלות :
 .1למה אני משלם ולא מקבל ?
 .2למה אני צריך לשלם ?
ארי – ככל שמדברים על שותפות זה טוב ,אבל בפועל לא מקבלים כלום.
הגדולה של ביה"ס שישמור ויטפח את כולם וכמה שיותר שווה בשווה.
בלה גילנברג – העובדה שנשאר הרבה כסף במגמות ,אפשר היה להוסיף יותר נכונות.
שלומי איבגי – בישיבת התקציב הבאה שיהיה לנו פירוט מול העיניים – רק אז נחליט.
אופירה גל – יש תוכנית ,נפרוס את התוכנית והצעות המחיר ,ניתן יהיה לבדוק  .נגיש לכם את
התוכנית המצומצמת תוך שימת לב לדעות שנאמרו כאן בישיבה.

✓ מסיבות כיתה
שלומי איבגי – נשאר המון כסף ,למרות הסכום שהעברנו לטובת מסיבת סיום שכבת ט' –
שכבה שבמקור לא נעשתה גבייה מוקדמת לסעיף מסיבת סיום.

סיור לימודי נוסף
קיים עודף של  – 30.000סכום שאמור להיות משולם להיסעים אך טרם שולם.

תל"ן/דיבייט
אופירה גל  -לא ימשיך בשנה הבאה – דיבייט לא היה מוצלח.

✓ סוף עדכון התקציב
•

קיימת יתרה של ₪ 207.000

•

 ₪ 96.000שאמורים להינתן לספקים.

•

 ₪ 111.000יתרה שאמורה לחזור להורים.

ארי – לידיעתכם  :חוזר מנכ"ל אומר שיתרות כספי הורים חייבים לחזור להורים בסוף
שנה .מבקש לדבוק בחוזר מנכ"ל.
יחד עם זאת נבדוק אפשרות של תרומה מרצון לביה"ס כגון מערכת הגברה.
ביה"ס  +וועד ההורים יוציאו להורים מכתב המפרט את יתרות הכספים שנותרו לזכותם.

✓ סל תרבות
שלומי איבגי – ברכיבים של סל תרבות אפשר לקנות את מערכת ההגברה ובסל תרבות
נשארה יתרת כסף.
אם מחליטים שמחזירים ,יש לחשב תלמיד תלמיד ולא לשלם באופן גורף לתלמידים
שקיבלו מלגות ו/או לא שילמו כלל.

ביום  20.7.17ננסה לתאם ישיבה עם הדס מן ונראה איך אפשר לסדר את הכספים
ברזולוציות יותר קטנות.

✓ חוגי העשרה קרן קר"ב לשנת תשע"ח
מושיק לוי – בישיבה שהייתה עם אנשי וועד ההורים ושל נציגי קרן קר"ב ,בישו בין
היתר את החוגים הבאים :
•

בישול ואפיה  -יש לביה"ס כיתה עם כיור .

•

רובוטיקה.

ניצן האחראית טוענת שאין לה מדריכים לבישול כי זה מיועד ליסודי בדך כלל.
רובוטיקה ושחמט מסתמן מדריך אחד.
•

 - O.D.Tמעולה.

•

כדורסל – מצוין.

•

אילוף כלבים – מצוין.

•

אומנות – מצוין.

ישנם  6חוגים וזה יפה ,אבל הדס טוענת שככל שיהיו יותר חוגים זה ייקר את
העלויות וזה מחייב חשיבה והחלטה.
ארי – אופירה יש לקבוע פגישה דחופה עם יפית בוכריס ובנצי חממי בנושא.

✓ מסע ישראלי
אופירה גל – אנו לא בטוחים שמסע של  7ימים הוא נכון ,עושה רושם שמסע בין 4-5
ימים מספיק.
בתפיסה של "בראשית" קיימת בעיתיות מבחינתנו ,יש להם תוכנית סגורה ולא מתאפשר
למחנך לתת את דעתו.
ביה"ס מצא גופים אחרים שעושים את אותו הרעיון ,אבל עם הרבה יותר גמישות.
מסע ישראלי עם חברת "צוקי יעלים" יורד במספר הימים.

✓ יציאת הורים ל"מסע לפולין"
בלה  +ארי  -הציעו כי במקביל למסע לפולין של התלמידים יצא מסע של
הורים.
✓ יקבע מועד לישיבה בנושא התקציב ומצגת תוכנית העבודה לשנת
תשע"ח.

רשמה  :גלי לוי.

