פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 4מיום 2-1-2017
נוכחים חברי ועד :ארי ליפשיץ -יו"ר ,יוסי אנטמן  -סגן ,דודי סעדה ,אבי שלום,שרונה
שמעוני  -סדון ,בלה גילנברג ,גיל דגני ,איילת ניר ,דרור שיין ,גלי לוי ,עפרה כפרי ,הילה לוי ,תמי
שניידר ,ורד אפריים ,עמית שוחט

נעדרו

 :עדי ווסקובוייניק ,שלומי איבגי  -גזבר ,גדי מרציאנו.

נעדרו הנהלה  :אופירה גל ,מושיק לוי.

אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  3מיום 5.12.2016
 אושר פה אחד

עדכונים
ארי ליפשיץ ,יו"ר הוועד מעדכן:
ברכות ליוסי ואיילת על יום הולדתם החל בחודש יולי.
 מכרז מנהל אגף החינוך – המכרז נסגר וניגשו אליו  9מועמדות/ים.
מתרשם שניגשו מועמדים ראויים .
 תשלומי הורים – חלה עלייה במשלמים מאז משלוח הודעות התשלום מצד וועד
ההורים.

הצעות לסדר :
 ועדת ספורט
דרור שיין – מציע להקים ועדת ספורט ,שהנושאים בהם היא תטפל יהיו :
א.
ב.
ג.

השתתפות/מימון של משלחות הספורט אשר יוצאות מטעם ביה"ס.
ליווי וסיוע למורי החינוך הגופני.
הצעה לתלבושות ספורט ייצוגיות של ביה"ס "שקמה".

החלטה  :מחליטים פה אחד על הקמת ועדת ספורט.
ארי – באחריותי לטפל בנושא תקציב לוועדת הספורט.
חברים שהתנדבו להיות חברי ועדת הספורט :
דרור שיין – יו"ר ,ורד אפרים ותמי שניידר.

מאחלים הצלחה רבה לוועדה
 וועדת אירועים וטיולים :
ארי  -מציע לוועדת אירועים לקיים בט"ו בשבט יום נטיעות בביה"ס.

החלטה  :וועדת אירועים תבדוק מול אופירה אפשרות לקיים יום
נטיעות.

 תגבורים
הועלתה הצעה של שרונה לגבי מתן תגבורים לתלמידי יא'/יב' בימי שישי.
הצעה מבורכת שנבדקת ע"י אופירה וללא חשש בשינוי מערכת השעות ותחילת
יום הלימודים בשנת הלימודים הבאה כתוצאה מכך.
החלטה  :מחליטים פה אחד שוועדת החינוך תציג את הנושא מול
אופירה..

 שעות פרטניות
נושא שהועלה ע"י הורים שמעוניינים ללמוד את הנושא
החלטה  :מחליטים פה אחד שוועדת החינוך תבקש מאופירה להציג
את הנושא

עדכוני וועדות
 וועדת חינוך
יוסי מעדכן על הישיבה הראשונה עם אופירה :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

הוגדרו מטרות הועד.
עד סוף חודש פברואר  2017צריכים לסגור תוכנית לשנה הבאה.
"קרן קרב" – ניתן להשפיע על איכות המדריכים ,לא על הנושאים.
"דיאלוג" – מתקיים בשכבת כיתות ז' ושכבה ט' .הנושא ייבחן
השנה ,האם לקצר לשכבת כיתות ט' בשנת הלימודים הבאה.
"המסע לפולין" – מניסיון של שנים קודמות ,כ 50%-בלבד
מהתלמידים יוצאים למסע והנושא יעלה לדיון מעמיק בוועדת
החינוך.
"קפה קהילה" – מפגש ראשון מתקיים ביום  – 4.1.17 :בהצלחה !
"מעורבות קהילתית" -מפגשים עם בתי ספר ערביים.
מועצת התלמידים – יזמה פעילות לטובת החיבור בין המורים
המקצועיים לתלמידים.

" מסע ישראלי" וגדנ"ע
בלה – מבקשת לתאם תאריכים מבעוד מועד ולא לחכות לרגע האחרון .
החלטה  :מחליטים פה אחד שוועדת החינוך תציג את הנושא מול
אופירה..

 וועדת אירועים וטיולים :

עפרה וגלי –
" יום המורה" עבר בהצלחה רבה
 נערכים לקראת ט"ו בשבט.

 וועדת קפיטריה :
עמית מעדכנת :
א.
ב.
ג.

התקיימו תצפיות בקפיטריה בנושא איכות המזון ,מגוון ,שירות
ותנאי תברואה ובטיחות.
התקיימה פגישה עם מפעילי הקפיטריה (שיפרה ועופר).
פתרונות מוצעים :
 רישוי הקפיטריה – במטרה להסדיר את הקפיטריה
שתעמוד בסטנדרטים הנדרשים מבית עסק לממכר מזון.
 הכנסת מכונות מזון ,בטח כפיתרון ומענה זמני
לתלמידים.
 תתואם פגישה עם מנהל הקהילה של יד מרדכי ,על מנת
לבדוק מי הבעלים של מבנה הקפיטריה
יוסי – אני שבע רצון מהקפיטריה .לדעתי צריך לשנות את
הנראות .הילדים צריכים ארוחת צהריים חמה.
דרור -מציע לקדם את הטיפול ברישיון העסק לקפיטריה.
במקביל יש לפעול להתקנת מכונות מזון מוכן.

החלטה  :מחליטים פה אחד על התקנת מכונות מזון מוכן במתחם
ביה"ס ובהתאם לחוזר מנכ"ל.

 וועדת כספים/גזבר :
ארי – התקיימה פגישת עבודה עם שלומי הגזבר ,אופירה ,הדס מן ואנוכי ובה
גובשה שיטת עבודה בכל נושא הטיפול בכספי ההורים.
שלומי ביקש מהדס לייצור קשר עם הגזברית של ביה"ס "ניצן" על מנת
שתשדרג ותעדכן אותה בכל האמור בעבודת תוכנת הכספים "אסיף".
במקביל הדס תפנה לחברת "אסיף" על מנת לקבל סיוע טכני בהפעלת המערכת
והכל מתוך כוונה לייעל את כל נושא הטיפול בכספים.

מועד ישיבת הוועד הבאה נקבע ליום  6.2.17 :בשעה . 20:00 :
נרשם ע"י איילת ניר.
הקלדה ע"י ארי.

