פרוטוקול ישיבת ועד הורים מיום : 10/07/19
נוכחים :שלומי איבגי (יו"ר ועד הורים)  ,חברי וועד :שרונה סעדון ,רחלי שמילוביץ ,חמי ,בלה
גילדנברג ,ליזט סופר (גזברית) ,איילת גולדנברג( ,מנהלת חט"ב) ,ורד פרקש (מנהלת חט"ע) ,אסתר
(חינוך חברתי) ,הדס מן (מנהלנית) .
-

קיבלנו אישור ממשרד החינוך לגבות את כל הכספים למעט מסיבות כיתה .משרד החינוך
יתן  ₪ 20לילד.

-

השנה התאפיינה בהיעדרויות של הרבה חברי ועד ומאחר וכל הפרוטוקולים מפורסמים
באתר בית הספר .חיוני שמי שמתנדב להיות בוועד הורים בעיקר ועד הורים מרכזי להגיע
לישיבות שמתוכננות אחת לחודש .נוכחות ועד הורים חיונית לתפעול בית הספר.

-

היום שלומי נפגש עם נציג דרכא בשם רונן דורי הוא יהיה אחראי על הפדגוגיה בבית
הספר ,הוא יהיה הרפרנט לכל הבעיות שיש לבית הספר.

-

הנושאים בישיבה שעלו

-

.1אנחנו מבקשים סיוע ממנו לקבל את כספי הקפיטריה.

-

.2השנה נושא מועצת תלמידים היה פחות דומיננטי בבית הספר ומבקשים לחזק את
מועצת התלמידים.

-

 . 3שלומי הציע לעשות מערכת הגברה בתוך בית הספר כדי שאפשר יהיה להפעיל רדיו
.ניתן להפעיל רדיו באזור הרחבה של הטקסים.

-

ורד :קיבלו תקציב של  15,000לטובת הפעלת רדיו בבית הספר.

-

מאחר והישיבה נקבעה חודש מראש ,היום נאשר את התקציב והוא יפורסם לכלל
ההורים.

-

ועדת הכספים נפגשה אמש וקיבלה סיכום ,יש במספר נושאים יתרות ובחלוקה לכל
תלמיד זה יעשה לכל תלמיד בהתאם למה שנגבה ממנו.

-

אסתר שואלת :הכספים שנגבו מהשכבה שעולה ל י' יוחזרו?

-

הכספים שנגבו משכבה ח' יעברו לטובת של"ח ט'.

-

שלומי :כן ,ההורים יבינו שהכסף שלא השתמשו בו השנה בשל"ח שכבת ח' יועברו
לשל"ח בכיתה ט'.

-

הדס :בשנה הבאה יפתח חשבון בנק חדש ,כרגע יש יתרות בחשבון.

-

שלומי  :היתרות הן בעיקר מהשאלת ספרים ,לא ניתן להעביר את הכספים לטובת דברים
אחרים בבית הספר ,הכספים חייבים להיות מוחזרים להורים.

-

השנה נגבה פחות לטובת השאלת ספרים  ,במקום  ,₪ 220, ₪ 280זה הסכום שיאפשר
הפעלה טובה של הפרוייקט ומצד שני לא יגבה סכום גבוה יותר.

-

אישור תקציב:

-

ביטוח :אושר לפי משרד החינוך
השאלת ספרים  ₪ 220 :לכל שכבה.
מסיבות כיתה :משרד החינוך
ועד הורים 1.5:
ועד הורים ארצי :לא אושר לגביה
בר מצווה  ₪ 175 :לילד ( כולל :מופע של מיכה ביטון ,ערב סיום מסיבת שורשים –
הורים וילדים בחולות ניצנים כולל ארוחת ערב )
אינטרנט בטוח מאושר לכיתות ח',ט',ז( ,לפי הטבלה )
לא מאושר גביית חומרי מעבדה לחט"ב
ארועים בית ספריים :מאושר  ₪ 60לתלמיד בכל השכבות
הכנה לצה"ל  :מאושר
מסיבת סיום ט' :מאושר  ₪ 70לטובת פעילות בוקר כולל ארוחה ללא הורים.
מסיבת סיום יב'  :לא מוותרים על בימוי.
שלומי :בתחילת השנה חשוב לגייס צוות הורים שיסייע למסיבה ,שלומי מסכים לקחת
על עצמו לבדוק מול המועצה תוספת של  ₪ 5,000ועוד  ₪ 5,000מרשת דרכא.
מאושר גבייה נוספת של  ₪ 159בנוסף גבייה של  ₪ 200לפי הנחיות משרד החינוך.
סיור לימודי למקצוע :ז' –מאושר  ,ח'-מאושר  ,ט  ,₪ 55:י' -מאושר  ₪ 110יא'-מאושר
 ,יב' -מאושר ₪ 45
סדנת מעורבות חברתית חט"ע :ש שכבה י' להוריד –לא מאושר כנ"ל גם לשכבות יא',
יב' .צריך לבדוק הרצאות בהתנדבות.
תוספת סיור לשל"ח :בשכבה ט' הגבייה תהיה  ₪ 150כפי שאמור להיות והתוספת של
 ₪ 80יכנסו לתקציב ישולם מהכספים של השנה שנשארו.
 ₪ 150של של"ח לא מופיעים בטבלה  .והם צריכים להופיע –מאושר.
לשכבה ח' לא תהיה תוספת גביה עבור שדרוג הגיחה (,רק  ₪ 150של של"ח –משרד
החינוך)
סל תרבות
שכבה ז'  :מאושר
שכבה ח' :מאושר
שכבה ט :מאושר  ₪ 130 ,לטובת סל תרבות.
שכבהי'  :מאושר

שכבה יא' :מאושר
שכבה יב' :מאושר
טיולים שנתיים  :סיור לימודי בצמוד לטיול
שכבות ז' – ט' הטיול יהיה יומיים.
ז'-מאושר
ח' -צוקי יעלים .מאושר סיור לימודי נוסף  ₪ 50כיוון שהייתה יתרה מהטיול השנתי של
השנה תשע"ט וזה יעבור לתש"פ.
ט' -מאושר  .כולל תוספת של  ₪ 60כיוון שנשאר כסף מהטיול של שנה שעברה.
י' – תוספת לטיול השנתי  ₪ 220מאושר.
- ₪ 513משרד החינוך מאושר  ,חשוב לבדוק לפני הטיול מה מצב היוצאים כדי שלא
יהיו קנסות.
יא' ₪ 35 -תוספת מאושר .כיוון שהיו יתרות משנה שעברה.
יב' –  616משרד החינוך מאושר.
תוספת  ₪ 134מאושר.
סיור מגמות – מאושר חט"ע.
-

לגבי מגמות נשאר פתוח  .צריך לקבל מרכזי מקצוע פרוט מדוייק במיוחד מקצועות
מדעיים לגבי ציוד מתכלה.

תופץ רשימה עדכנית של תקציב מאושר לגבייה

סוף ישיבה
רשמה :רחלי שמילוביץ .

