ועד הורי "שקמה" תשע"ח

תאריך 3.5.2018 :

פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 5מיום 16.4.2018 :
נוכחים חברי ועד הורים:

ארי ליפשיץ -יו"ר ,שלומי איבגי  -סגן וגזבר ,גלי לוי ,עפרה כפרי ,בלה גילנברג ,שרונה שמעוני
סדון ,רחלי שמילוביץ ,אבי שלום ,איילת ניר .

נוכחים הנהלת ביה"ס:

אופירה גל  -מנהלת ביה"ס.
חדי ארד –המחנך ורפרנט בית ספר "ירוק".
נעדרו חברי ועד הורים  :ליזט סופר ,הילה לוי ,שי כחלון ,חמי רמון ,דרור שיין ,תמי
שניידר ,אביגייל אילם ,עמי כהן.

נעדרו הנהלת ביה"ס:

קרין ברזין  -סגנית מנהלת ביה"ס
מושיק לוי  -מנהל חטיבת הביניים .
הדס מן – מנהלנית ביה"ס.
ארי ליפשיץ – מבקש לאשר את פרוטוקול ישיבת הוועד מס'  4מיום .12.3.2018
החלטה  :הפרוטוקול מאושר פה אחד.
אופירה גל – מבקשת לשתף בשתי בשורות טובות :

✓ "תווים של תקווה"

זכינו לנסוע לקונצרט "תווים של תקווה".
מדובר על יצירות שנכתבו בזמן השואה והולחנו ע"י אסירים.
שני תלמידים מביה"ס נבחרו לנגן עם התזמורת הסימפונית של אשדוד.
האירוע היה מכובד ומרגש .התלמידים הם :
רותם שלו –אלקין.
ערן שני.

✓ מורה מצטיין הנשיא

המורה רמי לוי נבחר כמצטיין נשיא המדינה.
אין ספק שרמי ראוי ביותר לפרס.

ארי ליפשיץ מעדכן :

✓ בינו קומפלקס  6הכיתות

קדחו את העוגנים וקיבעו אותם .מחכים להתחלת ביסוס הקרקע ולהתחלת בניית השלד.

✓ קפיטריה

יאיר נכח בטקס יום השואה ולאחר מכן עשינו סיור בשטח ביה"ס בנוכחות אופירה ועמרם אב
הבית.
יאיר מבקש להביא קונטיינר ,לדבריו החליט שאינו רוצה להיות "שבוי" בידיים של הזכיין ,אלא
להיות הבעלים של המבנה.
הציע שתלמידי ביה"ס ואב הבית יצפו את הקונטיינר בעצים שיפורקו ממשטחים.

הסברנו לו שזה בלתי אפשרי.
משכך ומשהנכס של המועצה המכרז ישתנה כולל ההפעלה.
כאשר תהייה קפיטריה ,ביה"ס ייהנה מאחוזים מהרווחים אשר ינווטו לסיוע לתלמידים וצרכי
ביה"ס בהחלטה משותפת עם ועד ההורים.

✓ קירוי מגרשי הספורט

הוצב שלט "כאן יבנה" ונכון לעכשיו אין התקדמות בנושא.

דיון :

ארי ליפשיץ  -בנושא הכיתות – נכון להיום לא נראה כי ביום  1.9.18ערב שנת הלימודים
תשע"ט הכיתות יהיו מוכנות.
אופירה גל  -הצפי ל 4-כיתות ויש עוד כ 40 -תלמידים שטרם נרשמו לשום בית ספר.

שלומי איבגי – הייתי עם בלה השבוע בישיבה .לדעתי זה לא יקרה .מה שלא יקרה לפני
הבחירות לא ייבנה.
אופירה גל – אני דואגת שלא יהיו כיתות בשנה הבאה.
ארי ליפשיץ – אני מציע לקבוע פגישה עם יאיר פרג'ון על מנת לקבל תשובות ברורות.

החלטה  :ארי יפנה לראש המועצה לקביעת פגישת סטטוס בינוי.
✓ מגמת יישובים ברישום תלמידים ללמוד ב"שער הנגב"
ארי ליפשיץ – תמוה הכיצד המועצה מאפשרת למספר יישובים להירשם ללימודים ב:שער
הנגב" ?
שלומי איבגי – לדעתי השם של ביה"ס הולך ונהיה רע .השאיפה שלנו שביה"ס יהיה המוביל
באזור .מה שטוב בביה"ס זה החיבור בין המורים לתלמידים ולא לגביי ההישגים.
איילת ניר – אני חושבת שיש המון פרויקטים יפים וטובים בביה"ס שהיעדר השיווק חוטא
להם.
אופירה גל – אנחנו מתקדמים לאט לאט ,אבל מתקדמים .יש המון פרויקטים אקדמיים עד
מכון ויצמן וכדומה.
מגמות רבות נפתחות ,אז ביה"ס בצמיחה.
שרונה שמעוני – סדון – החוויה היא אינדיבידואלית .ברמה הסופית יש מקצועות שמורים
לא מתפקדים ובתחושה שיש פה מורים שלא נלחמים על ילדים.
חייבים לעבוד ולטפל במורים שלא מלמדים.
בלה גילינברג – ברמה האסטרטגית יש לתגמל מורים טובים.
חושבת שיעוץ אירגוני יעזור.
אופירה גל – זה נכון שגדלנו מהאר מידי .יש מורים מתוגמלים .ב 6-השנים האחרונות הגדלנו
את חדר המורים מ 40-ל 100-מורים.
ארי ליפשיץ – זיהיתי בזמנו את הצניעות שהובילו לחוסר ידיעה על המון דברים שנעשים
בביה"ס.
אחד הדברים החשובים שהוסקו מסקנות ויש חשיבה קדימה בנושא.
אופירה גל – הניהול הוא יציבות ביה"ס וישנה עתודה ניהולית הנשלחת לקורס מנהלים.

✓ המורה חגי ארד ורפרנט ביה"ס להסמכתו כ"ירוק".

חגי ארד  -אני מורה לקולנוע ,גר במושב "תלמי יפה" 5 ,שנים בביה"ס ,עובד המועצה והשנה
אני עובד עם החינוך המיוחד.
אופיר גל – אנו גאים בו מאוד ,חגי עושה עבודה נהדרת .מקדם ביה"ס "ירוק" ,שבסופה
ביה"ס יקבל הסמכה לבית ספר "ירוק".
חגי ארד – מדובר על תוכנית שנכתבה לפני שנכנסתי לתפקיד והיא מורכבת מכמה דברים.
התוכנית מופנית לחטיבת הביניים ואמורה להסתיים ביום . 30.5.18 :
אני אמור להציג את התוכנית לאחר ששלחתי .התוכנית מורכבת וקשורה לתוכנית הלימודים-
"פרויקט קהילתי – ל"ג בעומר" .
אני צריך את ההורים כסיוע .החיסרון עם הפרויקט הקהילתי שהוא מתקיים מחוץ למסגרת
ביה"ס.

התוכנית :

הרעיון מורכב מ 4-גורמים :
 .1הבדל גדול בזיהום האוויר בימי ל"ג בעומר ובימי שיגרה.
 .2תרבותי – פילוסופי ,האם מוכרחים לחגוג עם מדורות או ניתן באופן אחר.
 .3נעשה בביה"ס ע"י תלמידי ביה"ס – מצטייני מדעים ומוגדר לכיתות ח' .התוכנית
הקהילתית חייבת להיות קשורה לזיהום האוויר ומצטייני מדעים יעבירו את
התוכנית.
 .4מציאת פתרונות לפחות מדורות ,מדורה לשכבה במקום מס' מדורות לפי מס' כיתות.
אני גם בקשר עם המדבי"ם ומדורה מוגדרת אחת.
סוגי העץ  -יש חשיבות לסוג העצים לבעירה.
שימוש בכלים חד פעמיים – אסור (רב פעמי או מבמבוק).
וועד ההורים מודה לחגי ומאחל הצלחה לביה"ס בדרך להסמכתו כ:ירוק".

✓ טיולים
ארי ליפשיץ – מבקש להתייחס על חזרת האוטובוסים בגמר הטיולים השנתיים
וסידורי הבטיחות בטרמינל היסעים.
הורים " -סתמו" את מפרצי האוטובוסים ברכבם וחנו ככל העולה על רוחם.
יש לפרסם הנחיות להורים בסמוך לחזרת התלמידים כיעליהם להימנע מכניסה
ו/או חנייה במפרצי חניית האוטובוסים.
הכוונה ע"י שוטר – אפשרות להסתייע בשוטר על מנת שישגיח ויאכוף.
תיקשור ותיאום – בין הרכזות/מחנכות וויסות האוטובוסים לגביי כניסתם ליד
מרדכי.

✓ מכרז למנהל חטיבת הביניים
אופירה גל – בתאריך  26.4.18מתקיים במשרד החינוך מכרז לתפקיד מנהל חטיבת
הביניים.
ארי ליפשיץ -נאחל שיבחר המועמד/ת הטוב ביותר לתפקיד ובהצלחה .

✓ היסעים

ארי ליפשיץ – ראש המועצה ומנהלת אגף החינוך מבקשים לשנות את מערך לו"ז
ההיסעים (מטעמי חיסכון)

החלטה :

פה אחד לא מסכימים לשנות את לו"ז ההיסעים ו/או מערכת השעות.

✓ חוגי קרן קר"ב

בלה גילינברג – שלומי איבגי ואני נפגשנו עם ניצן מקרן קר"ב .שוחחנו על מה כן ומה לא
בחוגי קר"ב ההתרשמות שלנו שזה קצת יותר מובנה ומסודר משנים קודמות.
חוג בישול – התנאים לא טובים ,ולא יכול להיות שזה לא יהיה חוג להיט .ניתן צ'אנס לשנה
הבאה ,אך חייבים להיות תנאים מתאימים.
חוג מחול – קיימת בעיה של מקום – ניצן תבדוק היתכנות גם מבחינת מדריך וגם מבחינת
חלל.
חשיפה – בחודש ספטמבר תיערך חשיפה גדולה ,ממוקדת וקצרה לחוגי קר"ב.
אילוף וכלבנות – ניסינו לתת מענה לחוג – שעתיים זה המון זמן.

חוגי קר"ב אינם מתאימים לשכבת כיתות ט' !
שיבחנו וחיזקנו את החוגים המוצלחים וביקשנו מניצן לשלוח לנו את התוכנית לכל
הפעילויות.
יש כוונה להוציא פרוספקט על חוגי קר"ב.
ניצן ביקשה שלא לערוך את החוגים בשעות האחרונות בטענה שהתלמידים "נעלמים".
לסיכום  :הפגישה הייתה מאוד מוצלחת.

✓ טקס יום השואה והגבורה
ארי ליפשיץ -היה מרגש ומושקע.

✓ טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל
ארי ליפשיץ – נוציא פרסום נרחב בקרב בוגרי ביה"ס על מנת שיגיעו לטקס ולאחריו מפגש
מרגש.

✓ תשלומי הורים
שלומי איבגי – אנו לקראת סוף השנה ועומדים על סך של  90%גבייה בתשלומי ההורים.
•
•
•
•
•
•
•
•

מסיבת סיום יב 85% – '4גבייה.
טיולים שנתיים – מאוזנים.
חשבון בנק  -מאוזן.
כספים – מאוזנים.
דו"ח כספי – נכין דו"ח כספי עם רואה החשבון שמלווה את ביה"ס.
אישורים וחתימות – ארי ואני לא מאשרים וחותמים על שום צ'ק עד שבודקים
ומאשרים חשבונות.
נסיים את השנה עם יתרת כספים ,יחד עם זאת לא פגענו בפעילות ביה"ס.
מציע שביתרת הכספים נשקיע במערכת הגברה לטובת ביה"ס.
ארי ליפשיץ – יתרת כספי ההורים שייכת להורים ומתוקף חוזר מנכ"ל כספים אלו
חייבים לשוב להורים בדיוק כשם שעשינו זאת בשנת הלימודים בשנה שעברה.
ומשכך לא ייעשה בכספים אלו כל שימוש אחר.
הישיבה הסתיימה.
רשמה  :גלי לוי.
ישיבת הוועד הבאה נקובה ליום ב'  14.5.18שעה 20:00 :

