פרוטוקול ישיבת מועצת ההורים הראשונה 62-01-6102
היכרות
נבחרי מועצת ההורים הציגו את עצמם .

ברכות
מנהלת ביה"ס הגברת אופירה גל ,בירכה את היו"ר היוצא ,מיה גד ,שנבצר ממנה להגיע והודתה
לה על עשייתה .ובהמשך בירכה את מועצת ההורים הנכנסת ונתנה לחבריה את ברכת הדרך ,תוך
שהדגישה את חשיבות העבודה בשיתוף פעולה לרווחת ילדינו.

מועצת ההורים והוועד המרכזי
"זקנת הוועד" ,עפרה כפרי ,נתנה הסבר על תפקיד מועצת ההורים ואופן בחירת הוועד – ע"פ
תקנון פורום ההורים הארצי.
בחירת  51ל  51מועמדים שיהיו וועד .הוועד מורכב מיו"ר ,סגן ,גזבר ,וועדות (בינוי,ביטחון
ובטיחות,טיולים ואירועים,חינוך,כספים ,הסעים ועוד)...

פעולות הוועד בשנת תשע"ו
עפרה כפרי סקרה בקצרה את הנעשה בשנה שעברה ועל תהליכים שקרמו עור וגידים בנושאים
הבאים:תשלומי הורים,בינוי,מגרשי קט רגל,חנייה,קפיטריה,מסע ישראלי  ,לימודי שלח ועוד.

בחירת וועד ההורים מתוך המועצה:
בהצבעה גלויה הוחלט ברוב של  511%כי בוועד יכהנו  51חברים .הערה -מכוון ששני חברי וועד
קיבלו אותו מספר קולות במקום ה 51-היתה החלטה של המועצה לאפשר וועד של  51חברים
ושניהם נכנסו לוועד.
בהצבעה חשאית נבחרו לכהן כחברי הוועד ,החברים הבאים (בסדר אקראי):
איבגי שלומי
ארי ליפשיץ
בלה גילנברג
דרור שיין
הילה לוי
ורד אפרים
יוסי אנטמן
גלי לוי
גדי מרציאנו
איילת ניר
דודי סעדה
עדי ווסקובוייניק
עמית שוחט
עפרה כפרי
שלום אבי
תמי שניידר
שרונה סדון
גיל דגני

פיזור לוועדות
בטרם המועצה התפזרה  ,חברי מועצת ההורים שביקשו ללוות את הוועד ולהצטרף לוועדות
נרשמו אליהן ע"פ הפירוט הבא:
ועדת החינוך :שרית יחימוביץ' ,תמי שניידר ,יוסי אנטמן,גיל דגני ,שרונה סדון ,סיגל שרים,רינת
סרוסי ,גדי מרציאנו ,עדי בן ארי
ועדת בינוי ותשתיות :עפרה כפרי,תמי שניידר,אבי שלום,דודי סעדה,ארי ליפשיץ ,גיל דגני.

ועדת בטחון ובטיחות :ארי ליפשיץ ,אמנון גוטרמן,מירי אבנעים ,בלה גילנברג

ועדת אירועים וטיולים :גלי לוי,הילה לוי ,שושן סוריה,דרור שיין ,עדי בן ארי ,בלה גילנברג

ועדת הכספים :שלומי אבגי ,דודי סעדה,אבי שלום ,ליזט סופר,רינה רם און ,מיכל אזולאי

ועדת הסעים :עפרה כפרי ,ארי ליפשיץ ,הילה לוי ,גלי לוי

ועדת קפיטריה :ארי ליפשיץ ,יוסי אנטמן,עמית שוחט,מעיין דותן ,איילת ניר,ורד אפרים

ועדת ביקורת :לוועדה ימונו חברים מתוך מועצת ההורים ויפורסם בפרוטוקול הבא .רק חברי
מועצה (שאינם חברי וועד) המעוניינים להציג את עצמם יגישו במייל חוזר את מועמדותם ואנו
נפרסם את שמם.

בעלי תפקידים שנבחרו:
יו"ר – ארי ליפשיץ
סגן -יוסי אנטמן
גזבר -שלומי אבגי
הישיבה הבאה תתכנס תוך שבועיים.
הישיבה נחתמה בברכת שנה טובה ומוצלחת ,מלאה בעשייה מבורכת למען רווחת ילדינו.

רשמה :גלי לוי

