פרוטוקול ישיבת וועד הורים "שקמה" מס'  1מיום 6.11.1116 :
נוכחים :ארי ליפשיץ -יו"ר  ,יוסי אנטמן  -סגן ,שלומי אבגי  -גזבר  ,דודי סעדה ,אבי שלום,
שרונה סדון ,עדי ווסקובוייניק ,איילת ניר ,דרור שיין ,גלי לוי ,עפרה כפרי ,הילה לוי ,תמי שניידר,
ורד אפריים ,עמית שוחט.
אופירה גל -מנהלת ביה"ס.
נעדרו:בלה גילנברג ,גיל דגני ,גדי מרציאנו.
בטרם פתיחת הישיבה  ,יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מברך את חברי הוועד הנבחר ומודה לוועד היוצא
על כל נושאי התפקידים בו.

אישור פרוטוקול מועצת ההורים מס'  1מיום .16.11.1116
אושר פה אחד

 תקנון וסדרי עבודה:
וועד ההורים "שקמה" יהא כפוף לתקנון פורום וועדי ההורים הארצי.
העבודה תהא בוועדות משנה (בינוי ,היסעים  ,קפיטריה וכו') .
לכל וועדה הצטרפו חברים ממועצת ההורים  ,לוועדה יתמנה יו"ר שהוא חבר וועד.
כל וועדה תכתוב פרוטוקול לישיבתה עם סיכום והמלצות ותביא אותם לאישור הוועד.

הגדרת תפקידי הוועדות:


ועדת טיולים ,תרבות ואירועים:
וועדה שיכולה להיות לעזר רב לביה"ס.
הוועדה תאתר הורים בוועד ומחוצה לו שיש בידם לתרום להווי הקהילתי של בית הספר
ולהשתתפותם ומעורבותם של הילדים בקהילה בכלל.
ככל שיאורגנו פעילויות למען הקהילה  ,יו"ר הוועד -ארי ליפשיץ  ,התחייב לעמוד בקשר
עם המועצה ולדאוג להסעה.
הוועדה תיערך ליום המורה שיחול ביום .11.21.22 -
מכיוון שביה"ס אינו משופע בהרצאות בשל העלויות הגבוהות ,הוועדה תאתר ,תבדוק
ותזמין במידת האפשר עמותות שיסכימו להגיע לביה"ס על מנת להעשיר את הילדים.
מסע ישראלי -השנה ייצאו הילדים למסע ישראלי מייד לאחר חופשת הפסח .בשל כך ועל
מנת שתלמידי השכבה לא יפסידו ימי לימוד רבים  ,הוחלט בשיתוף ביה"ס כי השכבה
תתוגבר בימים מרוכזים  ,על ידי המורים בחופשת הפסח ובימי שישי .וועד ההורים מוצא
מקום להודות למורים על המאמץ ועל הנכונות לתרום מזמנם על מנת לקדם את הילדים
ולהגישם מוכנים לבגרות.
הוועדה תאתר הורים ,אנשי מקצוע העובדים במקצועות חופשיים שיגיעו לביה"ס על מנת
להפעיל את הילדים ולחשוף אותם לעולם ממנו הם מגיעים (עורכי דין ,קצינים בכירים
בשירותי הביטחון השונים ,רופאים וכו')
אופירה  ,מנהלת ביה"ס  ,הציעה פרויקט של "קפה קהילה" שיכלול קפה והרצאה בשעות
אחה"צ ,אליו יוזמנו הורים וילדים מכלל ילדי והורי ביה"ס .וועדת האירועים תידרש
לנושא ותבדוק את הנושא.

 וועדת בינוי  ,תחזוקה ותשתיות:
הוועדה תמשיך את עבודתה משנה שעברה.
חברי וועדת הבינוי דיווחו על ישיבה שהייתה עם יאיר פרג'ון  ,ראש המועצה ,אופירה גל-
מנהלת ביה"ס .בפגישה הובטח שעד ספטמבר  21תושלם בניית  2כיתות .הוועדה תעקוב
מקרוב אחר התקדמות הבנייה.
הוועדה תטפל במבנים של כיתות י' ומבני השירותים הניידים שאינם ראויים.
הוועדה תדאג לתאורת הרחוב ותאורה לשעות החושך .
הוועדה תדאג לתאורה באזור החנייה
הוועדה תדאג להצללה באזור המבנים של י"א  ,י"ב

 וועדת הכספים:
החל משנה"ל תשע"ז הוצמד לביה"ס מלווה פיננסי  ,שינחה ,ילווה ויעמוד מקרוב על
התנהלות כספי ההורים .
וועדת הכספים והגזבר ייפגשו עם הדס מן ,מנהלנית ביה"ס ועם המלווה הפיננסי על מנת
לתאם ציפיות ועמדות בעניין ניהול כספי ההורים .הוועדה תעמוד על זכותם של ההורים
לשקיפות בכל הנעשה בכספיהם.
הגזבר יהיה שותף לחתימה על הוצאת הכספים וזאת לאחר שהגזבר והיו"ר אישרו את
ההוצאה ולאחר שנעשה סקר שווקים מקדים המאשר שהרכישה הייתה הטובה ביותר
שהצליחו להשיג (מבלי לפגוע באיכותה שהרי מדובר בילדינו).
ביה"ס עדיין לא השלים את גביית תשלומי ההורים .הוחלט כי יצא מכתב משותף,
ביה"ס/וועד הורים לגבי תזכורות להורים שטרם שילמו/שילמו חלקית (רק ספרים,
ביטוח) להגיע ולהסדיר התשלום .יצוין כי מטעמי חיסיון וצנעת הפרט וועד ההורים לא
ייחשף לשמות ההורים שטרם שילמו.
הוועדה תבדוק אפשרות של גיוס תרומות מחברות סטארטאפ וארגונים גדולים.
דודי סעדה הבטיח ליצור קשר עם חברות סטארטאפ ולבדוק /לשכנע לתרום לביה"ס.
הכל בכפוף לאמור בחוזר מנכ"ל משרד החינוך – נוהל איסוף תרומות.



וועדת בטחון ובטיחות:
הוועדה תמשיך את המסורת משנה שעברה ותלווה את ביה"ס בתרגילים ארציים
למוכנות העורף.
הוועדה תדאג לטפל במפגע בטיחותי בטרמינל ההיסעים החוסם את הכניסה למס'
מיגוניות.
הוועדה תקדם את איוש השער הקטן בשומר נוסף .הועלה רעיון לעבוד בשיתוף פעולה עם
בית ספר "חופים" ולדרוש ששני ביה"ס יוכרו כ"קרית חינוך" המונה מעל ל 2111 -
תלמידים  ,מה שיאשר באופן מיידי עמדת שומר נוסף.
עד אז -מנהלת ביה"ס תצייד את המורים לספורט במפתח לשער הקטן וזאת על מנת
שהתלמידים לא יאחרו לחזור לשיעור בשל הצורך להגיע דרך השער הראשי של ביה"ס.
הוועדה תטפל באופן מיידי בגלאי העשן  ,שאינם עובדים.



וועדת החינוך:
מנהלת ביה"ס מעדכנת:
* השנה התקבלו עוד  21אייפדים מ"קדימה מדע" ןהמועצה.
* לביה"ס הוצמד יועץ ארגוני ,צביקה אמדור ,מחברת "פורם" שילווה השנה את ביה"ס.
צביקה הוא איש חינוך שמבין חינוך וביה"ס מקדם אותו בברכה .צביקה ייפגש עם
ההנהלה בשלב הראשון על מנת לתאם ציפיות וחזון ובשלב מתקדם יותר הוא אף ייפגש

עם נציגות וועד ההורים.
יוסי אנטמן ,סגן יו"ר ועד ההורים ,היה ממקימי "פרויקט מיכאל" (שמטרתו מיצוי
כישורים אישיים למצוינות) יוסי ,יעזור להשיב את הפרויקט המוערך לביה"ס .בעבר
הפרויקט מומן במלואו על ידי משרד החינוך .כיום -משרד החינוך אינו מממן,
והפרויקט – אם יגיע לביה"ס ימומן על ידי ההורים  .ככל שיהיו יותר קבוצות ומשתתפים
לפרויקט ,המחיר יוזל .אורך הפרויקט הוא  21מפגשים בני  4שעות .סה"כ  21שעות.
הוועדה תבדוק אפשרות מימון או מלגות לילדים ממשפחות שלא יוכלו לממן לילדיהם
את העלות על מנת ליצור הזדמנות שווה לכולם.
 וועדת קפיטריה:
וועדת קפיטריה היא אחת הוועדות העסוקות ביותר והמאתגרות ביותר בשל העבודה מול
קיבוץ יד מרדכי וה"פוליטיקה" בשל מיקום המבנה של הקפיטריה על אדמת עמותת
"שקמה" .מטבח יד מרדכי שמתפעל את הקפיטריה ומזכירות הקיבוץ מבינים שאלמלא
יתגמשו  ,המבנה יעמוד כאבן שאין לה הופכין ולכן מוטב מעט מלא כלום.
וועדת הקפיטריה מונעת ופועלת מהצורך ,החובה והרצון להזין את הילדים שיחפצו
לרכוש את מזונם בקפיטריה באוכל מזין ובריא ולמנוע את יציאתם של הילדים משטח
ביה"ס למכולת בקיבוץ או לצומת יד מרדכי.
ההורים והתלמידים כאחד מתלוננים על הפסקות קצרות שהילדים לא מספיקים לאכול
את הארוחה שרכשו .הוועדה תשב עם צוות הקפיטריה ותגבש תפריט שבו זמן הרכישה
יהיה קצר (כריכים מוכנים ,סלטים ארוזים וכו')
יוסי הציע לעשות דיפרנציאציה בהפסקות על מנת שהתלמידים יגיעו לסירוגין לקפיטריה
ולא יווצר עומס ,אופירה  ,מנהלת ביה"ס ענתה שהדבר אינו אפשרי משום שהמורים
מלמדים בכל השכבות ועלול להיוצר מצב שמורה יהיה משובץ בחצאי שעות חופפות .
יחד עם זאת אופירה מסרה כי ניתנה למורים הוראה לאפשר לילדים שעדיין אוכלים
לסיים את הארוחה שלהם.
הוועדה תעמוד מקרוב על קצב עליית המחירים של מוצרי המזון שלעיתים עולה מבלי
לקבל את אישור וועד ההורים.

 וועדת היסעים:
הוועדה תטפל בכל מה שקשור לבעיות בהסעות התלמידים.
הוועדה תנסה לגייס מלווים להסעות בתשלום (ע"י המועצה האזורית)
נכון להיום הוועדה מטפלת בבעיית ההסעה במושבים חלץ והודיה ובקיבוץ ניצנים.
הורים שנתקלים בבעיות בהסעה מתבקשים לכתוב מייל לhorimshikma@gmail.com :
או לפנות למזכירות ביה"ס וההודעה תועבר לטיפול מיידי של הוועדה.
וועדת ביקורת:
וועדה חשובה מאד .לוועדה יתמנו  3-1נציגים מקרב מועצת ההורים ואשר אינם חברים
בוועדות המשנה.

ארי ליפשיץ ,יו"ר
רשמה  :גלי לוי

