פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 6מיום 72.3.72 :
נוכחים חברי ועד:
ארי ליפשיץ -יו"ר ,שלומי איבגי  -גזבר ,איילת ניר ,גיל דגני ,עמית שוחט ,שרונה שמעוני סדון ,גלי
לוי ,הילה לוי ,עפרה כפרי , ,אבי שלום ,בלה גילנברג ,תמי שניידר.
נעדרו  :יוסי אנטמן  -סגן ,דרור שיין ,עדי ווסקובוייניק ,גדי מרציאנו ,דודי סעדה ,ורד אפריים,

נוכחים הנהלת ביה"ס:
מנהלת ביה"ס – הגב' אופירה גל.
סגנית מנהל החטיבה – הגב' מאיה מורן.

 אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  5מיום 73.7.72 :
אושר פה אחד.
 הודעה:
הגברת יפית בוכריס ,מנהלת מחלקת החינוך הודיעה הבוקר כי נבצר ממנה להגיע לישיבה והיא
מתנצלת על כך בפני חברי הוועד .היא תגיע לישיבה הבאה.

 יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מעדכן :











 71..7.7.72התקיים תרגיל התגוננות שעבר בהצלחה מרובה .ביה"ס קיבל את
הציון  .011הוועד מבקש להודות למורה אריאל קרני ולקב"ט המועצה – מר יגאל מצרפי
על העבודה המסורה.
 77..7.7.72התקיימה וועדה מלווה בביה"ס – ביה"ס הציג את ה"אני מאמין"
שלו אל מול מפקחים ואנשי חינוך וקיבל הערכה גבוהה מאד על פועלו.
יו"ר וועד ההורים הוזמן להשתתף בוועדה על מנת להציג את וועד ההורים ושיתופי
הפעולה עם ביה"ס .מפקחת ביה"ס התרשמה לטובה ושיבחה את הוועד .
 .1..3.7.72הפנינג פורים – אירוע מושקע ושמח בהפקת הרכזות החברתיות של
"שקמה" .תודה ליוסי דהרי ,מנהל המתנ"ס על תרומת השלגונים.
 75..3.7.72תדרוך מכשירי החייאה עבר בהצלחה .בין משתתפים בתדרוך היו
אנשי צוות ותלמידים .שוב תודה לקב"ט המועצה מר יגאל מצרפי על תרומתו.
הצללות  :בישיבה שנערכה אתמול אושרו כ 051 -אלף  ₪לכל ההצללות שניזוקו בבתי
הספר במועצה ובכללם ההצללה שניזוקה ב"שקמה" .יו"ר הוועד יפעל להקמת הצללה
נוספת לטובת התלמידים.
טיולים שנתיים :הוצע רעיון שהורים שלא יודיעו מבעוד מועד על אי יציאה לטיול ,
כספם לא יוחזר אלא אם כן הסיבה נוגעת לאחד הקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל.
 -71..1.72פורום היסעים מועצתי – רונית וקנין ,מפרויקט "מועצה ללא אלימות"
קיבלה  011אלף  ₪לטובת הקהילה.
יוגב ,מדריך החצר של ביה"ס יצא לקורס שיסייע לו בעניין ההיסעים .בנוסף -יצאה
החלטה של "מועצה ללא אלימות" כי כל האוטובוסים יהיו מצוידים במצלמות ,כולל




אוטובוסים של המסיעים הפרטיים .כל הנהגים יקבל הכשרה בנושא  -כולל נהגי
הקבלנים.
פרויקט "אחריי" – יחל לפעול בביה"ס בחינם  ,החל מחודש מאי  .7102סך התלמידים
שישתתפו בו הוא כ – .01
השער הקטן  -על אף התנדבות של הורי יד מרדכי לשמור בשער בבוקר על מנת לאפשר
כניסת תלמידים ממנו – קב"ט המועצה הטיל וטו .יו"ר וועד ההורים בשיתוף מנהלת
ביה"ס יכתבו מכתב נוסף למטה הארצי של משטרת ישראל על מנת לזרז את אישור
הבקשה לשומר בשער הקטן.

 הצעות לסדר:


לפתור את בעיות תשלומי ההורים דרך הארנונה/מועצה  .הדבר ייבחן וייבדק .

 דו"ח הגזבר – שלומי איבגי
זוהי שנה ראשונה שנבנה תקציב  .אין חריגות בתשלומים .במאי תהיה ישיבת תקציב שתשתף את
כל תוכנית התקציב לשנה"ל הבאה .על מנת שנוכל לעמוד בתקציבים.

 תל"ן
התקציב שנגבה ע"י ביה"ס מההורים .לא מספיק .לא ברור מדוע המועצה ומשרד החינוך
אינם משתתפים בתקצוב .לעניין הדיאלוג ,בית המדרש והדיבייט  -רצוי שיוכשרו
מורים מתוך ביה"ס לטובת העניין  -מה שיוזיל את העלויות.
 אחוזי גבייה בממוצע – 1.%
 מלגות משרד החינוך שיתחלקו באופן שווה בין הילדים הזקוקים.
יישר כח לשלומי איבגי הגזבר על המסירות והעבודה הקשה.

" שבוע פורים"
היו דעות לכאן ולכאן .חלק מהילדים מאד נהנו וחלקם פחות.
לגבי המייצגים הדעות חלוקות בעיניי חלק מההורים.
מה שחמור בעינינו הוא כמות האלכוהול והסמים שהיו באותו שבוע פורים אשר גרמו לטעם
לפגם.
ע"פ ההורים שילדיהם היו בשבוע פורים ,מדווח כי מנהלי המוסד טיפלו ביד נוקשה במי שסרח.
הרעיון לשתף רק את השכבה העליונה היה נהדר.
עקב אכילס – במהלך שבוע שלם לא התקיימו לימודים בביה"ס ,תלמידים נרדמו על המדרכות,
במבואות ובכיתות .לא ניתן היה ללמד.
על מנת להפיק לקחים לשנה הבאה – יש לקיים את לילות השינה רק בסופ"ש ובימי החופשה.
אסור לשבוע פורים לשבש את המהלך התקין של הלימודים.

עבירות בטיחות בפורים  :היו עבירות בטיחות ברמה שסיכנה תלמידים .היו ברזלים על הגגות ,
מיצגי מתכת על הגגות שלא היו רתומים.
עלות – ב  ₪ 011ששולמו לשבוע פורים הובטח לאספקת ארוחות והסעות שלא באו לידי ביטוי.
הוונדליזם בשבוע פוריים – בשעות הפעילות בערב נגרמו נזקים למכונות האוכל ,לבני מדרכות
נצבעו בצבעים שלא יורים והדלתות ניזוקו.
התקשורת בין הגורמים המעורבים הייתה לקויה .יש לעשות חשיבה משותפת בעניין פורים מבעוד
מועד ולא בדקה ה .01-אפשר לחשוב על יומיים או שלושה שכל ביה"ס שותף ולו בכדי שכל הדעות
והקולות של התלמידים וההורים יקבלו מקום .
על אף שרק  751תלמידים מתוך  011שלומדים בביה"ס השתתפו בשבוע פורים ,הוא השפיע על
אווירת הלימודים בביה"ס.
וועד ההורים חושב שזוהי מסורת חשובה ומעניינת אך לא יכולה לבוא ע"ח נזקים לימודיים
וכספיים בביה"ס.

התייחסותה של אופירה גל  ,מנהלת ביה"ס לשבוע פורים :
חוויית הילדים – אין שנייה לה .הילדים מאד נהנו .צוות המוסד נתן מענה לכל ילד שהשתתף
בשבוע פורים.
אכסניה של ביה"ס – היא מודה ומתוודה שהנהלת המוסד הפרה את ההסכם והאמון ביניהם .היא
לא חושבת שתסכים בשנה הבאה לאכסן אותם בביה"ס .על אף ההסכמים – המוסד לא שמר על
בטיחות ,ביטחון ושעות ערות של התלמידים.
אופירה מתכוונת לקיים שיחה עם העמותה ותלין על הפרת ההסכם ,על התנגדותה ללינת לילה
ולא רואה בה את התועלת.
הטענה על סמים בשבוע פורים תיבדק ע"י אופירה !
השנה ,בשבוע פורים ביה"ס שילב "יום תיאטרון".
אופירה מודה ששני ימי לימודים ירדו לטמיון.
אופירה מציעה לנהוג כמו שנוהגים בבתי ספר אחרים שיש בהם מוסד – כאשר בשבוע פורים
הפעילות פתוחה לכלל תלמידי ביה"ס.
חברי הוועד חושבים שככל שביה"ס יבקש לשת"פ עם המוסד – צריך לבדוק את העלויות .זהו
רעיו נפלא אך הפורמט צריך להשתנות ואין לראות בשבוע פורים ככזהו ראה וקדש וביה"ס אינו
יכול להיות כפוף למוסד אלא להיפך.

 בינוי
בינוי של הכיתות – אין הרשאות של משרד החינוך .לא תהיינה כיתות בשנה הבאה.
ישיבה עם אילנית וואהל לגבי פגישה וחשיבה לקראת שנה הבאה.
הצללות  -אילנית תגיע על מנת לראות את צורך בהצללות.
תאורה – ישנה סקיצה  ,היה אדריכל ונציג מהמועצה .הועברה תוכנית .יש כתב כמויות .מדובר
בתאורה בכל ביה"ס ,כולל בחניות  .עומד מול הכרעה בדרגים הגבוהים במועצה ומחכים לתקציב.
אופירה גל מעדכנת – דיברה עם יפית בוכריס .בשנה הבאה ישנו צפי ל  001 -תלמידים
כשבפועל יש כיתות רק ל  .071קרי – חסרה כיתה .0

אילנית מהמועצה מסרה שיגיע מבנה יביל על אף שפיקוד העורף אינו מאשר אותו .ככל שיושג
אישור .התנאי למבנה יביל הוא תקינותו ואסתטיקה ולא שיעמוד כטלאי.

 ישיבה הוועד הבאה נקבעה ליום ב' 1.5.7.72
רשמה  :גלי לוי.

