פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 3מיום 5-12-2016
נוכחים חברי ועד :ארי ליפשיץ -יו"ר  ,יוסי אנטמן  -סגן ,שלומי אבגי  -גזבר  ,דודי
סעדה,אבי שלום,שרונה סדון ,בלה גילנברג ,גיל דגני ,גדי מרציאנו ,איילת ניר ,דרור שיין ,גלי לוי,
עפרה כפרי ,הילה לוי,תמי שניידר ,ורד אפריים ,עמית שוחט
הדס מן -מנהלנית ביה"ס
נעדרו  :עדי ווסקובוייניק
אופירה גל.

אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  2מיום 6.11.16
אושר פה אחד

עדכונים
ארי ליפשיץ ,יו"ר הוועד מעדכן:







ערכות החירום הגיעו לביה"ס -יגאל מצרפי קב"ט מוסדות החינוך  ,מטעם מחלקת
הביטחון של המועצה האזורית ,ילמד את הנוגעים בדבר מטעם ביה"ס את השימוש בהם
וירענן נהלים.
ועדת ביקורת התנדבו לועדת הביקורת שתי חברות המועצה ריקי רביד/יא' 1ואילנית
שלמה/יא' .2אני מודה להן על קבלת התפקיד המשמעותי והן תוזמנה לישיבת הועד
הבאה .כל הפרוטוקולים והנעשה בוועד הורי "שקמה" נשלחים אליהן באחריות היו"ר
ומובאים לידיעתן בזמן אמת.
שומר נוסף לשער הקטן -בעקבות ביקור פתע של משטרת ישראל  ,ובעקבות פניות רבות
של הוועד ומנהלת בית הספר  ,מפקד המרחב (משטרה) ימליץ על נחיצות שומר נוסף
לשער הקטן .שכן ביה"ס עומד בקריטריונים לעמדת שומר נוספת.
מימון השומר הנוסף יהיה ע"פ ההמלצה  60% :משטרת ישראל ו  40%המועצה האזורית
או לחילופין  100%מימון משטרת ישראל .כיוון שביה"ס עומד בקריטריונים סביר להניח
שהמימון יהא רובו ככולו ע"י משטרת ישראל.
תשלומי הורים – גביית תשלומי ההורים עדיין נמשכת .לא כל ההורים שילמו את
תשלומי ההורים לשנה זו .אחוז גבייה עומד על  84%מתוכם הורים ששילמו רק על ספרי
לימוד וביטוח (!!).
גביית תשלומי הורים בכיתה י"ב – אחוזי הגבייה בשכבת י"ב הוא נמוך מאד .מה שעלול
להשפיע באופן ישיר על הטיול השנתי ומסיבת הסיום .

החלטת וועד :
 הוצאת הודעה להורי כיתות יב' (וואטסאפ לקבוצות ההורים) שיסביר את חשיבות
התשלום באופן מיידי על מנת להיערך לטיול ולמסיבת סוף השנה.
 ככל שהורים לא ישלמו ,ההורים יגיעו לביה"ס על מנת להצהיר באופן דיסקרטי ,כי
אינם מעוניים לשלם לטיול השנתי והם מודעים לכך שעלולה להימנע מבנם/תם הזכות
לצאת לטיול השנתי.
 המחנכות יצוידו במכתבים אישיים במעטפות סגורות עבור ההורים שטרם שילמו את
תשלומי ההורים ואלה יימסרו להם ברכבות ההורים המתוכננות לשבוע הבא (.)12/14-12

 אישור גזבר הוועד – שלומי אבגי  ,אושר במליאת המועצה כגזבר הוועד .הדס המנהלנית
ושלומי יבדקו אפשרות לפתיחת חשבון בנק חדש תוך שימת דגש על מינימום עלויות
ועמלות .חברת המועצה וחברת ועדת הכספים ,ליזט סופר ,העבירה הצעת ניהול
חשבון/עמלות לעיון הגזבר.

עדכוני וועדות
רוב הוועדות התכנסו למעט וועדת החינוך שנבצר ממנה להתכנס שלא באשמתה.
הועדה תתכנס ביום .19.12.16

וועדת הכספים
בעקבות ישיבת עבודה טובה ,ביה"ס מגויס לעבודה משותפת .
מייד לאחר פתיחת חשבון הבנק החדש ,שלומי יישב עם הדס מן על הוצאות והכנסות .שלומי
מבקש לעבוד בשיתוף פעולה מלא גם בעניין החתימה על הצ'קים ,במיוחד שזהו נושא רגיש מחד
ומאידך – אי אפשר "למשוך" ולעכב את ביה"ס בעבודתו ולהתייצב לחתימות כנדרש .החתימות
על הצ'קים יהיו של שני בעלי תפקיד .חתימה קבועה תהא של מנהלת ביה"ס הגברת אופירה גל
והחתימה השנייה תהא של שלומי אבגי -גזבר או של ארי ליפשיץ -יו"ר ,אשר אמור לבצע בקרה
על הזמנת השירותים הנרכשים/ספקים מטעם ביה"ס.

וועדת היסעים
הוועדה עובדת  5ימים בשבוע לרווחת תלמידי ביה"ס.
מחלקת התחבורה עושה מעל ומעבר על מנת לתת מענה מיידי לתקלות שקורות בשטח .חברי
וועדת ההיסעים מציינים שיתוף פעולה מלא מצד אבישי וניסים ממח' התחבורה .
טופלו עניין ההסעות של קיבוץ ניצנים – ניצן  ,כוכב -מיניבוס ,ועוד תקלות שוטפות.
ככל שיש תקלות נוספות – ההורים מוזמנים ליצור קשר במייל horimshikma@gmail.com
ויקבלו מענה מיידי.

וועדת בינוי ותשתיות
בפגישת הוועדה עם מר יאיר פרג'ון ראש המועצה ,הובטח שעניין התאורה ,המיגוניות ,הפרגולה
של השירותים – יטופלו מיידית עם קבלת הרשאת התקציב ב .08-12-16 -
מושבי האסלות והשירותים יירכשו מתקציב ביה"ס.
עפ"י ובעקבות הפגישה נדמה שלא יספיקו לבנות את  6הכיתות שהובטחו לנו – הוועדה לא
תשקוט ולא תנוח עד שבנייתן תושלם – בתקווה עד  -יולי -אוגוסט . 2017
הוועדה אינה מוציאה מכלל אפשרות את העובדה שייתכן וככל שלא יתקדם עניין הבינוי בבית
הספר ,וועד ההורים ,מועצת ההורים והורים נוספים שיצטרפו אלינו ,נגיע אל המועצה ונביע את
מחאתנו בעניין וזאת על מנת שהפרויקט לא יתמסמס וייצא אל הפועל לאלתר וכפי שהובטח..
הפרויקט הבא של הוועדה – השירותים שנבנו על יד הכיתות החדשות  .אינם ראויים ואינם
נוחים והילדים נמנעים מלהיכנס אליהם.

וועדת קפיטריה
לאחר ביקורות פתע ותצפיות לא מעטות של חברי הוועדה ,נראה כי הבלגאן "חוגג" שם.
הוועדה העירה כי המבנה שייך לקיבוץ ולכן ישנה בעייתיות מסוימת לקבוע מס' דרישות לגבי אופן
הפעלתו ובנושא תחזוקה ובינוי המבנה.

*

הארוחות מגיעות מקייטרינג האוכל של יד מרדכי ועפ"י תצפיות של חברי הוועדה האוכל מגיע
ללא אריזה וללא כלי אוכל נאותים .המבנה לא נקי ולא מתוחזק (חלון שבור כבר חצי שנה).

מס' לא מבוטל על הימצאות שיער באוכל המוגש.

*

הוועדה מדווחת (כמו גם התלמידים) שההפסקות קצרות מאד ובשל כך התלמידים נמנעים
מלהגיע ו/או מגיעים לרכוש אוכל ומאחרים לכיתות ו/או לא מספיקים לאכול כלל.

*

הוועדה חושבת שיש להכניס אל הקפיטריה את סבב התורנות של המורים .נוכחות של מורה
באזור הקפיטריה תסייע מאד.

*

הוועדה תבנה תפריט המבוסס על אוכל בריא וע"פ כללי חוזר מנכ"ל ותשלח אותו למפעילי
הקפיטריה.
יצוין כי לאחר דין ודברים עם עופר -מנהל הקפיטריה ,עפ"י דבריו הוא מוכן לעבוד בשיתוף פעולה
עם וועדת הקפיטריה ולקבל המלצותיה ודרישותיה.
הוועדה תתכנס עם מועצת התלמידים ותקשיב לבקשותיהם ודרישותיהם בכל הקשור לקפיטריה
ובדגש שהכל במסגרת חוזר מנכ"ל .מועצת התלמידים תהיה שותפה לבניית הקונספט החדש של
הקפיטריה ולבחירת התפריט שיוגש בה.

וועדת אירועים וטיולים
וועדת אירועים נתנה סקירה על "מסע ישראלי"  ,הטיולים השנתיים והסיורים.
הוועדה העבירה מסר מאת הנהלת ביה"ס לפיו יש טעם לפגם בביטול יום טיול אחד לכיתות ח'.
נכון להיום – רכזות האירועים והטיולים שוקדות על הכנת הטיולים השנתיים לשנה הבאה ,תוך
שהן בודקות הצעות מחיר מ  3-4 -נותני שירות בתחום.
קפה קהילה  -יוסי אנטמן התנדב לארגן הרצאה פתוחה להורי ביה"ס ,בנושא " :שאיפה
למצוינות" .הורים נוספים שיסכימו להגיע בהתנדבות – יתקבלו בשמחה! ניתן לשלוח הודעה
לכתובת המייל  horimshikma@gmail.comוהוועדה תיצור עימם קשר.
יום המורה יחול ב  . 22.12.16וועדת האירועים תארגן מחווה למורים.

וועדת ביטחון ובטיחות

*

התקלות במערכת גלאי העשן יתוקנו ע"י המועצה ! עולה כי סך העלות היא  100אלף  ₪לערך
אשר ימומנו ע"י המועצה.

*

הגישה הבעייתית למיגוניות – עפ"י הודעת המועצה הדבר כרוך בעלויות גבוהות ...הוועדה לא
תשקוט עד שהעניין ייפתר ואחת ההצעות היא לפרק את משענות הספסלים בהם הגישה
למיגוניות נחסמה.

*

סוגיית המרחב הפתוח -מוסד-בית ספר – הוועדה העלתה את הסוגיה לפיה בשעות הערב
חניכי ה"מוסד" מסתובבים באין מפריע בשטחי ביה"ס  .ולפעמים נשאר לכלוך וחפצים שעלולים
לסכן את באי ביה"ס בבוקר .חברי הוועד שהינם חברים בפורום ההורים של ה"מוסד" לקחו על
עצמם לדבר עם האחראי ב"מוסד" ולבקש מהחניכים להסתובב רק באזור ה"מוסד".

*

בקרוב תיערך תרגולת חירום בהסעות  -על מנת להיות מוכנים ובתיאום הנהלת ביה"ס.

הישיבה הבאה תתקיים ב  02.01.2017בשעה .20:00 :

רשמה :גלי לוי

