פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 10מיום :
28.8.2017
נוכחים חברי ועד:
ארי ליפשיץ -יו"ר ,יוסי אנטמן – סגן ,שלומי איבגי  -גזבר ,שרונה שמעוני סדון ,עמית שוחט,
גלי לוי ,תמי שניידר ,עפרה כפרי ,ורד אפרים ,אבי שלום ,בלה גילנברג ,גיל דגני ,איילת ניר,
דודי סעדה ,הילה לוי ,גדי מרציאנו.

נוכחים חברי מועצה:
מירי אבנעים.
נעדרו  :דרור שיין ,עדי ווסקובוייניק.

נוכחים הנהלת ביה"ס:
מנהלת ביה"ס – אופירה גל ,מנהל חט"ב – מושיק לוי ,מנהלנית ביה"ס – הדס מן.

✓ אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס'  9מיום .5.7.17 :
אושר פה אחד.

יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מעדכן :
ביום  15.8.17התקיימה פגישה ביני לבין ראש המועצה .בפגישה נתבקשתי מראש המועצה להיות
"קופרטיבי" כלפי המועצה – דרישה סירבתי לה מעצם הולדתה .הייתה שיחה קשה ביני לבין יאיר
שבעיקר התנהלה סביב בעיות רבות וחוסר טיפול מצד המועצה.
ראש המועצה אמר לי במפורש כי הבינוי ב"חופים" ו"שקמה" לא יסתיים בשנתיים הקרובות,
אע"פ שבישיבת המליאה שהתקיימה למחרת הוא טען מול כולם שהבינוי יסתיים תוך שנה.
ההרשאה של משרד החינוך היא לא מציאותית ולמעשה תקפה לביצוע מיידי.

קירוי מגרשי הספורט.
לא ניתן לנהל שיעורי ספורט תחת השמש הקופחת והתחייבות המועצה לבניית קירוי מתבקשת.

אוטובוסים צהובים.
בבדיקה שעשיתי קיימת הבטחה כי מחצית מהאוטובוסים ה"צהובים" יעברו לטובת בית ספר
"ניצן".

לאור כל מצגי השווא של המועצה – לא ניתן לפתוח את שנת הלימודים תשע"ח !
וועד הורים "חופים" נתכנס וקיבל החלטה גורפת להשבית את פתיחת שנת הלימודים !

התנאים לפתיחת שנת הלימודים כסדרה :
✓ אוטובוסים "צהובים" – שמירה על המצב הקיים.
✓ קירוי מגרשי הספורט.
✓ בינוי – כולם תמימי דעים בעניין.
ארי  -מציע לא לאפשר את פתיחת שנת הלימודים עם הבטחות "על הקרח" .עניין הבינוי
מתגלגל שנים רבות ,ללא מענה ויש לעשות לזה סוף.
יוסי – השאלה שצריכים לשאול את עצמנו – מה ייחשב בעיננו הצלחה ? אם נצא לשביתה,
נקבל הצעות של פרג'ון שלו יעמדו במבחן המציאות......איך ניראה ?
שרונה – אע"פ שאולי הטיעון צודק ,לא ייתכן שכבר כמה שנים אנחנו מדברים על אותו נושא
ולא נעשה כלום .ברור לנו שלא יהיו קבלנים תוך שבוע ,יחד עם זאת הוועד ייחשב כמי שמדבר
בעלמה.
שלומי – רובנו באותה הדעה .אנחנו צריכים לפרט את מה שאנחנו רוצים ומהם היעדים
שצריכים להשיג – אותם צריך לפרוט .צריך לקיים ישיבה עם המועצה ,לכתוב מסמך עם
גאנט והתחייבות עד שנה הבאה .מבנה השירותים כדוגמא ליעד.
עמית – הייתי מציגה כיעד מעורבות נציגים "מעל המועצה" – כמו משרד החינוך.
דודי – כלי השביתה הוא מאוד מסוכן .יודעים איך נכנסים לא יודעים איך יוצאים ,המצב
עלול להביא לכאוס.
אופירה – מבקשת לשים על השולחן את "שקמה" ולא את מערכת היחסים עם המועצה.
ב"שקמה" פותחים את שנת הלימודים ב .3.9 -ביקשנו  4כיתות ,קיבלנו ...2הסתדרנו .מבחינת
פיצול שכבות הצלחנו מעט לאלתר עד הבינוי המיוחל .בדרישות שנת הלימודים הזו היו 4
כיתות עם התחייבות מלאה במהלך השנה הזאת .התקבלה התחייבות ממשרד החינוך על
היתר בנייה מיידי ל 6-כיתות .יחד עם זאת קיבלנו אישור ל 80-שעות תקן .המשמעות :
קבוצות קטנות ,הכנסת מורים נוספים לכיתה .יש לנו תנאים נוחים לפתיחת שנת הלימודים.
לא היו בתנאים הקירוי והאוטובוסים .רוצה להמשיך את דברי דודי – לא מעוניינת בשביתה.
שנבין מה ההשלכות,נשק השביתה הוא אמצעי לחץ על המועצה אך גם על הילד .יש כיתות
שצריכות לגשת למועדי חורף ,יש תוכניות לספטמבר ,כל עיכוב יכול לשנות את התוכניות
שכבר נכתבו .יש לשקול ומבקשת לשקול ברצינות את האמצעי להפעיל לחץ .השביתה הוא
נשק יום הדין .אני מתחייבת שאני יכולה לפתוח את שנת הלימודים ובתנאי שיהיה פיתרון
לאתר הבנייה.
בלה – מבחינת הלו"ז עד  30.9.17.ייקבע קבלן זוכה ועד  30.7.18כיתות יימסרו לביה"ס.
גדי – כשאמרתי שביתה שאשר ביה"ס לא יכול לפתוח את שנת הלימודים .אם המנהלת
אומרת שאין לה בעייה לפתוח את שנת הלימודים ,אין מה לקיים שביתה .יש להגיע
להסכמים כתובים עם המועצה.
ורד – מצד אחד מסכימה עם אופירה ומאידך אחרי שנה שנייה שמתחייבים לנו שהדברים
ייעשו תוך כמה חודשים ועדיין לא התקיים כלום .בכל חודשיים מתחייבים ,יושבים מתנדבים
ומשקרים לנו במצח נחושה כשהם מקבלים משכורת ואנו בהתנדבות ,באים והולכים
ומזלזלים בנו .ביישוב "בת הדר" שאני גרה בו יש הרבה ילדים שעוברים ל"סילבר" כי
לביה"ס יצא שם רע.
שלומי – על מנת שיהיה קבלן זוכה צריכה להיות תוכנית ,מפרט והיתר בנייה .כולנו יודעים
שזה לא ריאלי ,מכיוון שלא ראינו את ההיתרים בעיניים – אלא רק החלטות.

דודי – רק העצבים והישיבות במועצה מבישים ,השאלה אם הולכים ממקום של כעס או
ממקום של ייצוג הורים ? אנחנו צריכים קלף ששולפים .שביתה היא כלי מסוכן ,אולי נמתין
עד  30.9ואז נחליט.
שלומי – דיברנו בעבר שהיו תנאים ואופירה בעצם נסוגה .פתאום הכל בסדר ואין בעיה !
לפניי שבועיים שלושה ישבנו ובגלל המצוקה שנבעה מאופירה התקיימה ישיבת המליאה שלא
מן המניין המבישה .השבתה היא כלי להפעלת מכבש לחץ כדי להעלות את המודעות .המטרה
שלי בשביתה ,שישבו איתי במועצה ,לקבל מסמכים בכתב ,בשלב ראשון לראות היתר בנייה.
איילת – צריך ללכת להפגין ולמחות לפני שביתה.
ארי – אין היתר בנייה ומסבנים אותנו .המפקחת ביקשה שלא לשבות כי כל העולם יהיה כאן
ומבחינתי זה דווקא מה שאנחנו רוצים .השבתה חייבת להיות באזז ! אנחנו רוצים התחייבות,
שישבו איתנו ויחתמו איתנו הסכם .המועצה יצרה משבר איתנו ,הכדור במגרש שלנו וצריך
לנצל את המומנטום.
עפרה – המועצה ידועה ,אבל מסכימה עם דודי .לא נשיג את המטרה – הבנייה לא תתקיים
בזכות זה.
יוסי – אם המטרה היא שהמועצה תבוא ותאמר בעקבות השביתה בואו נדבר ,זה יכול לעבוד.
יחד עם זאת אם אנחנו מכריזים מחר בבוקר על שביתה וידברו איתנו ויציגו בפנינו את
המסמכים ויחתמו את ההסכם ,זה יהיה לטובה.
אופירה – מבקשת לעשות שוב הםרדה בין תפקיד המועצה לבין המצב של "שקמה".
תמי – יש לי כמה דברים לומר  :מאוכזבת מההתנהלות בהמשך לשלומי האמירה של "אני
מתפשרת".
אופירה – לא נכון ,לטווח ארוך אי אפשר ,נכון להיום אין בעייה.
תמי – האם כיתות המחשבים בנויות ?
אופירה – כן ,יש  270אייפדים.
תמי – אז יש תחושה שאין טעם לדבר על בינוי כי פותרים ב"אני אסתדר".
אופירה – גם כשיהיו  6הכיתות זה לא יספיק .צריך מעבדות ,צריכים עוד  32כיתות באגף
הצפוני .אני לא קוראת לזה פשרה .השנה נכנסו  30מחשבים חדשים לכיתת מחשבים.
תמי – רוצה להבין את המחיר של "אפשר להסתדר".
אופירה – בישיבה אמרתי ,אם בטווח של השנה הבאה לא ייבנו ,זה יפגע באיכות בית הספר.
השנה אקבל  80שעות תקן ,בשנה הבאה לא אקבל .כשיפית נכנסה לתפקיד היא עלתה
לירושלים ,פגשה את תמיר בן משה וביקשה תקציב ל 2-כיתות יבילות .הוא אישר תקציב של
 . ₪ 700.000אחרי שבועיים הוא לא מוציא את הכסף ,במקום היתר בנייה מיידי ונתן 80
שעות תקן כדי שיפצלו כיתות .יתקבלו  2כיתות במוסד החינוכי ,אם יוציא  ₪ 700.000לא
יהיה היתר בנייה .בשעות התקן אנו מפצלים את הכיתות לכיתות קטנות.
ארי – תמיר בן משה הגיע ל"שקמה" "על הדרך" בעקבות סיור אחר בכלל.
עמית – מציע לחזור לשאלה של יוסי – מה רוצים להשיג ? אם רוצים לייצר באזז זה
אחלה,להפחיד אחלה ,להכריח את פרג'ון אחלה.
ארי – אנו במבוי סתום ,אני מוכן להתכנס ,לסבול ,לחיות כמו במעברה אבל שנקבל החלטה.
כדי להגיע לזה צריך להפעיל כח ,לפתוח בשביתה עד שנגיע להחלטה .עלינו לפרט יעדים :

אוטובוסים "צהובים" .קירוי מגרשי הספורט ,בנייה – לו"ז ברור ואישורי בנייה חתומים,
מבנה השירותים.
עמית – צריך לזקק את מה שחשוב מכיוון שבעניין האוטובוסים ה"צהובים" הוא יכול לטעון
"כולם הם בניי" ולכל ילדי המועצה יש את הזכות לנסוע באוטובוסים ה"צהובים".

הצעה להצבעה :
וועד ההורים "שקמה :החליט שלא לפתוח את שנת הלימודים ביום 3.9.17
הואיל ולא התקבלו דרישות וועד ההורים במשך השנתיים שחלפו ולנוכח
ישיבת המליאה האחרונה (ישיבת המליאה שלא מן המניין),וועד ההורים
התכנס היום  28.8.17ודן באפשרות לנקוט בצעדים משמעותיים כדוגמת
השבתת ביה"ס בתחילת שנת הלימודים .על סדר היום הוחלט להשבית את
ביה"ס במטרה להשיג את הדרישות הבאות :
• בינוי  6כיתות.
• קירוי מגרשי הספורט.
• אוטובוסים "צהובים".
• מבנה השירותים במתחם הכיתות היבילות.
• נושאים נוספים שיעלו על הפרק.
הצבעה  :בעד .15
החלטה  :פה אחד.
וועד ההורים דורש התחייבות בכתב כולל לוחות זמנים.

כספים :
 .1שלומי – ישבנו עם כלכלן מהמועצה (ישראל בן דוד) וסגרנו את שנת הכספים תשע"ז .היינו
דיי קרובים למה שהוצג בפעם הקודמת ומסיימים את השנה עם קרוב ל . ₪ 120.000 -צריכים
להחזיר  ₪ 42.000רק על טיולים .אילו לא הייתה התנהלות טובה של הכסף – לא היה לנו
כסף ! עפ"י חוזר מנכ"ל  :תלמיד שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מפאת מחלה ,אבל,
המצב הביטחוני וכיו"ב) ,ושילם מראש עבור ההשתתפות ,יוחזר לו חלק התשלומים
האישיים המשולמים לפי תלמיד בודד ,כמו דמי כניסה לאתרים ,לינה באכסניות ,אוכל,
כלכלה ,אטרקציות וכו' .אם לא נגרמו למוסד החינוכי הפסדים או הוצאות עקב ביטול
ההשתתפות ,רשאי מנהל ביה"ס ,על פי שיקול דעתו ,להחזיר לתלמיד את כל הסכום
ששולם עבור הטיול( .חוזר מנכ"ל ס"ד (2א) חוזר מנכ"ל ס"ה (9ג).
נכון לעכשיו עפ"י דיווח של אופירה והדס צריך להחזיר את הסכום .התחייבנו לשדרג את
הספרייה ב . ₪ 10.000 -נושא חדש שלמדנו ,לא מחזירים בעניין ספרים .יתרה של ₪ 60.000
שיחזרו להורים (ללא הטיולים) .כל הורה ששילם לפחות  80%מהסך ,יקבל את החלק644 .
תלמידים שילמו מעל  . 80%אילו היינו יודעים יומיים לפני הטיול שילדים בדקה ה 90-לא
יצאו לטיול – הטיול כולו לא היה יוצא .עפ"י חוזר מנכ"ל יוחזר החלק היחסי .מה שניתן
לקזז ,מקזזים ולא למען ירא ויראו .קיים רעיון להציע מסמך שבו תירשם התנייה לטיול

וההורים יחתמו על כך בתחילת השנה .בחוזר התשלומים צריך לכתוב ב"רחל בתך הקטנה"
את עניין ההחזרים.

החלטה :
תלמידים שביטלו מסיבות מוצדקות ,עם אישורים עפ"י חוזר מנכ"ל – יוחזר להם החלק
האישי שתומחר לטיול .סך ההחזר המשוער הוא כ 40%-מתשלום הטיול עפ"י שיקול דעת
מנהלת ביה"ס ובכפוף לאישורים המתאימים.

חשבון בנק הורים
וועד ההורים חייב חשבון בנק חדש ולנסות להוריד עמלות.יש לבקש אישור מהמועצה.
באחריות ארי להוציא מכתב זה.

חוזר התשלומים :
•

להכניס סעיף שמחייב את שכבת תלמידי יב' להפקיד המחאת ביטחון לטובת החזרת
ספרי לימוד.

•

להחתים את ההורים באסיפות הורים שהם מבינים את הצורך בהתחייבות
התשלומים במועדם.

החלטת פורום וועדי ההורים היישוביים – חרם תשלומים.
ארי מעדכן  :בעקבות החלטת ועדת החינוך של הכנסת בנושא תשלומי ההורים לשנת הלימודים
תשע"ח ,החליט פורום וועדי ההורים היישוביים על חרם תשלומים למעט החרגה לסעיפים:
•

ביטוח תאונות אישיות.

•

השאלת ספרים.

•

חוגי קר"ב ותל"ן.

•

מגמות

אני מבקש שנצטרף למחאה ,אנו חלק בלתי נפרד מפורום וועדי ההורים ועלינו לתמוך במאבק
הצודק.

הצעה להצבעה :
•

לאשר גבייה מלאה בניגוד לפורום הארצי.

•

לאשר גבייה חלקית עפ"י החלטת הפורום הארצי.

•

להמתין להחלטת וועד ההורים הארצי .

החלטה :

• לאשר גבייה מלאה בניגוד לפורום הארצי – בעד .6
• לאשר גבייה חלקית עפ"י החלטת הפורום הארצי – בעד .2
• להמתין להחלטת וועד ההורים הארצי –בעד .7

תשלומי קרן קר"ב
שלומי – מבקש להבין את תשלומי ההורים לקרן קר"ב .מבקש לקבל סילבוס של החוגים.

הצעה  :האם לאשר תל"ן או שלא ?
הצבעה :
בעד אישור תשלומי התל"ן – 14
נגד אישור תשלומי התל"ן – 0
נמנע מאישור תשלומי התל"ן – 1
ארי – כל רבעון יש לעשות הערכת מצב וסקר שביעות רצון מחוגי קר"ב.

מגמות
מגמת תיאטרון מתומחרת ב .₪ 32.120-הגבייה תהייה ב .₪ 15.000 -השאר יתבקש ע"י מימון
מהמועצה.
שלומי – אני מבקש להקשות מה ובמידה לא ישלמו ?
אופירה – הם יקבלו את המימון בכל מקרה ,ביה"ס לא יבקש מימון נוסף מעבר ל.₪ 15.000-
שלומי  -מבקש התחייבות בכתב של המועצה ע"ס .₪ 15.000
שרונה – אני בדעת מיעוט בתכנים במגמות .אני מציעה לשפר את התכנים במגמות ,לביקורים
שהם יותר מעניינים ,אין לי בעיה לשלם.

החלטה לגבי אישור תשלומי המגמות :
הצעה  :האם לאשר תשלום אחיד של  ₪ 340לתלמיד (לכל המגמות) ובכפוף לתוכנית שנתית
שתוצג לוועד ההורים .תוכנית סיורים ,פעילויות והעשרה לכל מגמה.

הצבעה לאפשרויות:
• תשלום סך של ( ₪ 340אחיד לכל המגמות).
• תשלום דיפרנציאלי – לפי סוג המגמה.
החלטה :
• בעד הצעה ראשונה  -תשלום סך של ( ₪ 340אחיד לכל המגמות) – בעד .13
*בכפוף למגמת תיאטרון שמקבלת  ₪ 15.000שלא מתקציב ההורים.

רשמה  :גלי לוי.

ארי ליפשיץ יו"ר הוועד

