פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 7מיום 8.5.2017 :
נוכחים חברי ועד:
ארי ליפשיץ -יו"ר ,יוסי אנטמן  -סגן ,שלומי איבגי  -גזבר ,איילת ניר ,דרור שיין ,עמית שוחט,
שרונה שמעוני סדון ,דודי סעדה ,גלי לוי ,הילה לוי ,עפרה כפרי ,ורד אפרים ,אבי שלום ,בלה
גילנברג ,גדי מרציאנו.
נעדרו  :תמי שניידר ,גיל דגני ,עדי ווסקובוייניק .

נוכחים הנהלת ביה"ס:
מנהלת ביה"ס – אופירה גל.
מנהל החטיבה – מושיק לוי.

נעדרו הנהלה :
ס .מנהלת ביה"ס – קרין ברזין.
ס .מנהל חט"ב – מאיה מורן.

מוזמנת/נוכחת  -מנהלת אגף החינוך – יפית בוכריס.
הישיבה נפתחת בדבריה של מנהלת אגף החינוך הנכנסת – יפית בוכריס :
יפית – אוהבת את הציבור ואת המועצה ,הגעתי בתקופה הגדולה של המועצה
בתחום החינוך ,רואה בראייה חינוכית את העבודה ואת טובת הילדים.
ככל שיהיה רציונל חינוכי היא תשמח לסייע ושמחה שאנשי החינוך עובדים עם
הנשמה והרוח.
הרפלקציה והתובנה תמיד עובדים .מקבלת כל מי שמבקש לסייע.
התובנה – נאה דורש נאה מקיים ,עשו את עבודתכם ואני אהיה שם.
רואה בחיוב את קבלת הפנים של מערכת החינוך ,את ההורים המגיעים לביה"ס.
חותרת למצוינות ומשתדלת לא להתערב אלא לעזור.
 שאלה  -ליפית בנושא חוסר כיתות לימוד לשנת הלימודים תשע"ח.
 תשובה – יש כיתה ממוגנת ,עדיין אין פיתרון ל –  2כיתות נוספות.
חושבת שיש להעצים את כל בתיה"ס במועצה.
 שאלה – מבקשים להגיע להחלטות בעניין הבינוי.

 תשובה – מסכימה שיש בעיה ,ברגע שיש אינטרס הדברים זזים ,המועצה לא
עושה דברים בזדון ,מסכימה שיש צורך בתיקון והיא מודע למועצה שנותנת
לה יד חופשית.
 ועד ההורים – מברכים ומתריעים בפניה שלא "יסובבו" אותה כפי שעשו לנו.
 ועד ההורים – ככל שהחינוך מביא אוכלוסיה טובה ,כמוהו מרחיק
כשההתנהלות רעה.
 בקשת ועד ההורים – מבקשים בכל לשון של בקשה שיפית תוציא את כל
התוכניות שכתובות המון זמן על הנייר מן הכח אל הפועל.
 יפית – אני אשמח שתהיו לעזר כנגדי ממקום של כח ולא ממקום של בכייה
על העבר .מבקשת לקבל את הזכות ,לקבל את הדף נקי.
 מודע על הדברים שנאמרו בנושא הבינוי ,הכנות והמידע בכלל.
לגביי הבינוי – יש לקבל אישור ממשרד החינוך ל –  10שנים .הגישה של
משרד החינוך – רק ישובי ספר מקבלים זכות קדימה ,ככל שלא תהייה לנו
אמירה בעניין היותנו ישובים הדורשים מיגון – לא נצליח !
לא ייתכן שילדיי נתיב העשרה ,לדוגמא ,לא יקבלו מענה של בית ספר ממוגן.
המגמה היא לא ל"סמן" את בתי הספר כ"טוב" או "רע" ,צריך שיהיה
תיאום של המגמות – שלא תהייה כפילות (ב"שקמה" ובכפר סילבר – מגמת
תיאטרון לדוגמא).
אין קריטריונים להרשמה לבתי הספר התיכוניים ,כל אחד נרשם לאן שחפץ.
 ועד ההורים – צריך לייצר חלופה טובה על מנת לאזן.
 שאלה – האם יש "דד ליין" בנושא הרישום תוך שימת דגש חשוב על כך
שבעתיד לא ייפגעו המגמות.
 תשובה  -השאיפה היא  4כיתות  1 +חינוך מיוחד .במידה ורוצים לחלק את
התלמידים צריך לחשוב על צבע בית הספר ,סגנון ועוד'.

מודים ליפית ונפרדים ממנה.
 אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  6מיום 27.3.17 :
אושר פה אחד.

יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מעדכן :










 – 19.4.17כנס "פורום היסעים מועצתי" .
 – 20.4.17ישיבת עבודה עם ניצן לגבי חוגי קר"ב. .
" – 23.4.17מסע ישראלי" – סיכום מסע .
 – 24.4.17הסכם "לוקר אמבין" .
 – 24.4.17טקס יום השואה ב"שקמה" .
 – 27.4.17התרמת דם ב"שקמה" .
 – 24.4.17יום נראות ב"שקמה" .
 – 1.5.17טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה.
גלאי עשן – הותקנו בביה"ס.

" מסע ישראלי" – אופירה גל :
היה קשה מנטאלית לתלמידים ,היו תקלות .לא בטוחה שיעשו בשנה הבאה ,היה צוות קבוע
של המחנכים אבל זה היה קשה .יפעת הרכזת ניצחה על המסע ביד רמה .השבוע שבר חלק
מאנשי הצוות.
הצוות החינוכי הביע את דעתו על חלק מהתכנים .החברה ממסע ישראלי מוכנים להקשיב
ולקבל.
בשנה הבאה "מסע ישראלי" יחול בחודש ינואר .2018
 טקס הענקת ת.ז לשכבת תלמידי י' – אופירה גל :
צוות שכבת י' הציעו לערוך את הטקס ללא ההורים – אופירה הטילה וטו !
בשנה שעברה היה מרגש כשהמורים העניקו ת.ז .לתלמידים בפני ההורים.

 וועדת קפיטריה – עמית שוחט מעדכנת :







קיימת מגמת שיפור ושביעות רצון שהולכת וגוברת.
קיים שת"פ מצוין של חברת "משקר" וביה"ס.
בעוד כחודש וחצי נקבל נתונים על שימוש וכדאיות ,אולי פיזור שונה של המכונות.
יש הדים חיוביים מצד הילדים.
מבקשים לבחון את הסידור לקראת שנת הלימודים הבאה והתאמות לכך.
התחלנו לחשוב על פיתרון לארוחת צהריים חמה לקראת שנת הלימודים הבאה.

אופירה גל מתייחסת :
 וועד המורים בבית הספר מתנגדים להארכת יום הלימודים .לא מוכנים לשתף פעולה
להפסקה בת  40דקות והליכה לחדר האוכל .הסירוב בה מסיבות :
א .יצטרכו ללוות את התלמידים לחדר האוכל.
ב .יצטרכו להאריך את יום הלימודים ב –  15דקות.

החלטה :
א.
ב.
ג.

וועדת קפיטריה תנסה לייצר מו"מ עם וועד המורים.
המכונות הן רק מענה מהיר לבעיה שנוצרה עכב סגירת הקפיטריה.
הוועדה מכוונת גבוה – לפתוח קפיטריה בביה"ס.

 דו"ח הגזבר – שלומי איבגי
ראשית ,תודה להדס על הרצינות והעבודה שהיא עושה בנושא הכספים.
 מבחינה תקציבית  -המצב בסדר 70% ,מתקציב ההורים יצא.


תקציב טיולים – אנו מאוזנים.



שכבת יב' – שהייתה חריגה ,קיבלה תקציב מעל שגבינו .צופה שנסיים את השנה עם
יתרה של כספים.



תל"ן – קיימת בעיה מול המועצה בנושא התקציב.



היערכות לשנת הלימודים תשע"ח – לומדים לעבוד על התקציב וצוות ביה"ס עובד
על בניית התקציב לשנת הלימודים הבאה .ככל שביה"ס לא יציג תוכנית תקציבית
לשנת הלימודים תשע"ח – וועד ההורים לא יגבה את תשלומי ההורים מההורים.



הסנכרון עם הדס  -עבד יפה על אף הקשיים.



רכזי מגמות – באחריותם להכין רשימת ציוד וכספים שהוא יצטרך.



מסיבת סיום שכבת יב' – התקציב הוא ע"ס  .₪ 25.000בתשלומי ההורים צריך
לפרט מה כולל התשלום למסיבה ובמידה ויקום צורך לתוספת יש לומר זאת להורים
מבעוד מועד.



טיולים – השנה היה מעבר בין השכבות על מנת לממן גירעון – לא יתקיימו טיולים
במידה ולא תהייה גבייה !



מסיבת סיום שכבת ט' – בתשלומי ההורים שנגבו לשנת הלימודים תשע"ז לא נגבו
כספים ייעודיים לנושא מסיבת הסיום – נוצרה בעיה קשה .בדרך כלל היה נגבה כסף
על חוגי קר"ב ואז היו משתמשים מהכסף הזה למסיבת הסיום .השנה לא היו חוגי
קר"ב בשכבת ט' ולכן זה נפל .



תשלום בעבור וועד הורים בית ספרי  -וועד ההורים עושה את מלאכתו ב100% -
התנדבות .כל הישיבות/פגישות אותם הוא מנהל אינן כרוכות בהוצאות כספיות
מתקציב ביה"ס ו/או תקציב הורים .תקציב של סך של  ₪ 1.50שנגבה בתחילת השנה
מכל הורה נמצא במלואו בחשבון ההורים.הוחלט לייעד את כל הסכום לטובת רווחת
תלמידי בית הספר – באחריות וועד ההורים.



תשלום בעבור פורום וועדי ההורים הארצי – בשל הפיכת הפורום לעמותה ו"בניית"
תפקיד מנכ"ל העמותה שנדרש עבורו משכורת שנתית של  ₪ 240.000לשנה החליט
וועד ההורים פה אחד  -שאין הוא מוכן שכספי ההורים ילכו למשכורות ככל שיהיו.
תקציב של סך של  ₪ 1.50שנגבה בתחילת השנה מכל הורה נמצא במלואו בחשבון
ההורים .הוחלט לייעד את כל הסכום לטובת רווחת תלמידי בית הספר – באחריות
וועד ההורים.



תחזית – עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית יהיה עדכון של איזון התקציב מכספים
שיישארו לטובת תלמידי ביה"ס.

ארי מעדכן :


שנת הלימודים מסתיימת ב – . 20.6



לוועד ההורים הנוכחי נשארה עוד ישיבת וועד אחת .



עפ"י חוזר מנכ"ל אנחנו מכהנים כוועד הורים חוקי עד שיתקיימו בחירות לוועד הורים
בשנת הלימודים תשע"ח.

 ישיבה הוועד הבאה נקבעה ליום ב'  5.6.2017בשעה .20:00 :

רשמה  :גלי לוי.

