ישיבת מועצת הורים לשנת תש"פ – 29.10.19
אופירה :דברי פתיחה ,מברכת את הפורום ומפקחת בית הספר.
המפקחת – מבקשת להזכיר שחוזר מנכ"ל משרד החינוך מסדיר את נושא פעילותו של ועד ההורים –
צריך להיצמד להוראותיו.
יו"ר הועד היוצא ,שלומי איבגי  :שמח לראות כאן נוכחות מרשימה של הורים .ועד ההורים תפקידו
לדאוג לאינטרסים של ההורים ,לאשר תשלומי הורים ,לדאוג לשיתוף הפעולה עם בית הספר ,עם
ההנהלה .תפקידו לעקוב לבחון ,לראות מה אנו יכולים לקדם כתושבי המועצה מול המועצה .אחד
הדברים הגדולים שהועד עושה זה לנהל את תקציב תשלומי ההורים ,לפקח על ביצועו לעומת
התכנון.
רוצה בהזדמנות זו להודות לליזט סופר שהייתה גזברית הועד השנה הזו .הייתה שנה מאוזנת ,היו
מספר יתרות שהעברנו לשנה הנוכחית .לא נחזור על זה אבל הושקעו שעות לדיונים בנושאי התקציב.
אחד הדברים שעשינו השנה ,למרות שזה נשמע טריוויאלי היה לחדש אמון עם הנהלת בית הספר.
קידמנו את מועצת התלמידים ,שהייתה גוף שבקושי הייתה לו נוכחות .גם העברת הבעלות לדרכא,
הייתה במעורבות של הועד.
גילוי נאות  :מבקש לשתף בכך שאשתי עובדת כמנהלת חשבונות במתנ"ס חוף אשקלון .יש נוהל של
משרד החינוך שלא מאפשר לי להתמודד על תפקיד יו"ר ועד ההורים .אני מעוניין להתמודד על
התפקיד .לפי פורום ההורים המרחבי יש אפשרות שאכהן בתפקיד.
אנו צריכים להחליט על  15נציגים ממועצת ההורים שיהוו את ועד ההורים המצומצם.
אורלי ,מפקחת בית הספר :אני מברכת על העבודה שנעשתה כאן של שיקום האמון בין הועד
להנהלת בית הספר .לצערי – קיבלתי תשובה מהייעוץ המשפטי לפיה אין אפשרות ששלומי יתמודד
לתפקיד יו"ר הועד .בדקנו את הנושא הזה לעומק .ראינו את ההתכתבויות עם פורום ההורים .בית
הספר כפוף למשרד החינוך ,מבחינת חוזר מנכ"ל אנו מחויבים לחוזר .לצערי שלומי לא יכול להיות
מ ועמד לראשות הועד .חשוב שיבחרו נציגי ועד ההורים ,ולאחר מכן יש לבחור יו"ר ,סגן וגזבר .כמו כן
אם רוצים למנות אפשר למנות ועדת ביקורת .שלא תהיה חלק מהועד אלא תהיה גוף של  4עד 5
אנשים שתפקידם לבקר את מה שעושה הועד.
שלומי  :לפי חוזר המנכ"ל ,איני יכול להיבחר .הפורום של ועדי ההורים הארצי ,גוף שמשרד החינוך
מכיר בו .לגבי המועמדות שלי הפורום אומר כך :בני זוג של עובדי הרשות המקומית – אלא אם נבחרו
ברוב של  – .75%לנציגי הכיתה.
לוועד המרכזי – לא יכולים להיבחר בני זוגם של עובדי הרשות המקומית בתפקיד ניהולי ופיקוחי.
אופירה – הסיטואציה היא מביכה והיא לא נעימה וגם אבסורדית .אני למעשה צריכה לומר את עמדתו
של משרד החינוך .אם הפורום יבחר ועד שלא לפי חוזר המנכ"ל ,לא נוכל לעבוד אתו.
נציגי הורים – אנחנו רוצים להיות כפופים לפורום ועדי ההורים.
אורלי – בואו ננסה לראות אם יש מועמד ליו"ר שאינו שלומי ,נבחר סגנים וננסה לקבל אישור חריג.
אחד ההורים שיתקוף את ההליך ויאמר שאינו חוקי ,לא נוכל להמשיך.
שלומי  :מציע שנקבל החלטה אם רוצים לעבוד לפי חוזר מנכ"ל או לפי פורום ההורים.
יעל  :זה לא לעניין .אנחנו כועד הורים כפופים למשרד החינוך ,כשרציתי לעשות משהו בקפיטריה
בשנה שעברה ,אתה אמרת לי שאי אפשר שאנחנו כפופים לחוזר מנכ"ל ולא יכולים לסטות ממנו .אז
כשנוח לנו אנחנו כפופים ,וכשלא נוח – לא ?
אופירה – מציעה שנעשה סבב היכרות וכל אחד שיציג את עצמו יאמר אם מעוניין להיות בוועד
ההורים.

 .1שרונה מנתיב העשרה ,יש לי  3בנות השנה בשקמה :תאומות בכיתה ז' ,ילדה בכיתה ט'.
אני פעילה בועד מזה שנים .אני מעוניינת להיות בועד .אני מורה בבית הספר באשקלון.
 .2איילת מזיקים ,יש לי תאומים בכיתה י"א ,לא הייתי אף פעם בועד .מעוניינת לתרום את חלקי
בשנתיים שנשארו לי.
 .3זיו מיד מרדכי ,אמא לתלמיד ביא ,השתתפתי בועד בשנים האחרונות .מעוניינת להיות בועד.
 .4עינת מכרמיה ,אמא לילדה בכיתה ח' מעוניינת להיות יו"ר ועד.
 .5מלי מבית שקמה ,אמא לילד בכיתה י"א מעוניינת להיות בועד.
 .6יעל ברגמן מתלמי יפה ,אמא לשניים ,הראל בי"ב ונעמה בח' ,הייתי לפני שנתיים בועד אבל
לא בועד המצומצם אני מעוניינת להיות בועד לא כיו"ר.
 .7עפרה כפרי מניצנים ,יש לי בן מי"א ,שניים כבר סיימו .הייתי הרבה שנים בועד.
 .8דלית מניר ישראל ,אמא לתלמידת י"ב ,לא מעוניינת להיות בועד .אשמח לעזור.
 .9רחלי מנתיב העשרה ,יש לי בת בכיתה י' ,בן שסיים לפני שנתיים .אני כבר שש שנים בועד
עוד מאז הפורום ,מעוניינת להיות בועד השנה.
 .10מורן מנתיב העשרה ,יש לי בן בכיתה ז' הייתי בועד של חופים שש שנים ,מעוניינת להיות
בועד.
 .11אפרת מבית שקמה יש לי שתי בנות ,אחד בי"א ואחת בח' ,מעוניינת לתרום ,פחות בנושאי
כספים ,אני לא בטוחה להיות בועד אבל כן רוצה להיות שותפה לועדות משנה.
 .12אלי מיד מרדכי ,בן בכתה ז' וילדה בי' – מעונין להיות בועד.
 .13תמי מבת הדר ,בן בכיתה י"א – הייתי סגנית יו"ר בשנה שעברה ,מעונינת להיות בועד.
 .14יעל מכרמיה ,ילד בכיתה ח' – בשנה הבאה יצטרף עוד אחד ,הייתי בשנה שעברה בוועדת
קפיטריה ,מעוניינת להמשיך השנה.
 .15שלומי – יו"ר הועד היוצא ,אב לדנה שמסיימת י"ב השנה ,גר בבת הדר.
 .16ליזט מגיאה ,בת בי' ובת בי"ב – מעוניינת להמשיך.
 .17אבי מגיאה ,יש לי בת בכיתה ז' מעוניין להיות בועד ,הייתי בוועד משך השנים.
 .18שמעון דיין מניר ישראל ,אבא של אורי מכיתה ט' מעוניין להיות בוועד.
 .19עמי כהן מזיקים ,אב לשתי בנות – י"ב וט' בשקמה ,מעוניין להיות בועד ,הייתי בעבר בוועד.
 .20אמנון גוטרמן אב לבן בי"ב ,מעוניין להיות בוועד ,ממושב כוכב.
 .21רן יצחקי ממושב ניר ישראל ,אב לבת בכיתה ז' ,הייתי הרבה שנים בוועד בניצן ומעוניין
להיות בועד ,אני מאד זמין ושמח לתרום.
 .22ענת פיטוסי מכרמיה ,בן בכיתה ז' ובת בי"א – מעוניינת להיות בועד.
 .23חנה שפריר מבת הדר – אמא לילד בכיתה ז' ,מעוניינת להיות בועד.
 .24חמי רמון מניר ישראל ,אבא לילד בי"ב ,הייתי פעיל בועדים בשנים עברו ,מעוניין להיות בועד.
 .25חן סעדא מבאר גנים ,ילדה בכיתה ז' ויש עוד  3בדרך – הייתי בוועד בניצן ומעוניין לתרום
בועד כאן.
כל הנוכחים למעט שלומי ,תמי ,אפרת ,דלית ,וחנה – יהיו בועד ההורים .נבחר וועד הורים לשנת
תש"פ.
אופירה  :עלינו לבחור גזבר ,יו"ר ועד ,וסגן.
נכנס דודי סעדא :נכנסו אלמנטים פוליטיים כדי לנסות ולמנוע את בחירתו של שלומי .אני התנדבתי
בכיתה להיות בועד ההורים.
ליזט מתנדבת להיות גזברית ,מוסכם על ההורים .אין התנגדות.
מציעים את עצמם ליו"ר הועד :אמנון גוטרמן ועינת בר ,ייערכו בחירות חשאיות לאחר שהמועמדים
יציגו את עצמם.
עינת  :אני מרגישה חוסר נוחות גדול .שלומי היה יו"ר מעולה ,היו פגישות טובות .נוצרה כאן תחושה
שאינה נעימה .יש הרגשה כאילו אם שלומי לא יהיה יו"ר הועד לא יהיה בית הספר .אני לא מבינה מי
העלה את הנושא ,כל מי שכאן בא בהתנדבות ,כולל בישיבות שהתקיימו כל השנה ואפילו בחופש
הגדול לצורכי אישור תקציב .מילא אם איש לא היה מוכן למלא את התפקיד של היו"ר חוץ משלומי.

אנחנו בנינו שיתוף פעולה עם בית הספר ,שיקמנו את מערכת היחסים ,מה שהיה בשנה שעברה
בתחילת השנה .על מה אנחנו מדברים ? אם נעשה כאן משהו לא חוקי אז לא נוכל להמשיך ולתפקד.
שלומי – רק בסוגיה של הזכות לבחור ולהיבחר לועד ההורים יש הבדל בין חוזר מנכ"ל לבין הפורום
של ועדי ההורים .פורום ההורים הוא הנציגות של ההורים .בגלל שחוזר המנכ"ל מצמצם את הזכות
להיבחר הוציא הפורום תקנון מחייב ,הקראתי את ההוראה שלו .הבעיה שלי היא ברמה העקרונית.
אני אשמח להתמודד ולהיות בשנה האחרונה של הבת שלי כאן להיות יו"ר הועד.
אורלי – כרגע המצב הוא שלפי חוזר מנכ"ל שלומי אינו יכול להיות בועד.
אמנון גוטרמן :אני ממושב כוכב ,חוץ משנה שעברה שלקחתי הפסקה הייתי במשך ארבע שנים סגן
יו"ר בבית הספר ניצן ,התעסקתי בכל מיני בעיות שהיו עם ההסעות .אשתי הייתה בועד בשנה
שעברה באתי לעבוד.
עינת בר :אני בת יד מרדכי ,גדלתי וחונכתי בבית הספר הזה .יש לי שני בנים שסיימו כאן .שתי בנות
נוספות .הייתי מנהלת סניף של עמל סיעוד בבאר-שבע .סיימתי כעת לימודי עבודה סוציאלית .חשוב
לי מאוד אורח החיים של בית הספר הזה .חשוב לי שהצוות החינוכי וצוות ההוראה יהיו ברוח זו .אני
חושבת שיש בבית הספר צוות מדהים שצריך את התמיכה שלנו ההורים לא פחות מהמלחמה מול
המועצה .בשנה שעברה יצא לי להיות בקשר עם הרווחה של המועצה במסגרת הסטאז' שלי בעבודה
סוציאלית .אין לי קשר למועצה ואינני עובדת בה.
נערכת הצבעה חשאית.
תוצאות ההצבעה  :אמנון –  ,11עינת – .9
אמנון נבחר ליו"ר ,עינת תשמש כסגנית.
דברי סיכום ופרידה של שלומי – מודה לכל הועד ולאנשים שעבדו .שמח על הבחירה של אמנון.
הויכוח שלי היה ברמה העקרונית ,ולא אישית .אני מכבד ומברך על התוצאה.
מעבר לעבודה יש כסף בחשבון הבנק ,צריך לקבל החלטות אמיצות מה עושים עם הכסף הזה .ועד
בית הספר פתח חשבון ועד חדש בשביל דרכא .מאחל הצלחה.
סיכמה :זיו הררי

