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ו
ועד הורים "שקמה"
הורים ותלמידים יקרים – משפחת "שקמה"

סיכום פעילות הוועד לסימסטר א' – שנת הלימודים תשע"ז
הנה חלפה לה מחצית השנה והעשייה מרובה,
הורים ,תלמידים – שותפים,
כחלק מתפיסת העולם של וועד ההורים ,שיתוף ושקיפות הינם כלי רב משמעות
לייצר ערוץ תקשורת בין הנעשה בביה"ס לבין ההורים.
אז הייתה לנו מחצית שנה גדושה בפעילות שכללה השקעה רבה מצד חברי הוועד
ומועצת ההורים ובזכות השקעה זו הצלחנו להגיע להצלחות ואיתרנו משימות
למחצית השנייה.
בשלב הראשון יצרנו מערכת יחסים בונה אמון עם הנהלת ביה"ס ודיאלוג של שיתוף
ומעורבות.
במקביל ,יצרנו ערוץ תקשורת עם המועצה האזורית "חוף אשקלון".
ולבסוף ,קיימנו קשר יום יומי עם הנעשה ב"שקמה" בהיבטים של תקציב ,יצירת
דרכי עבודה והכרה ב"שקמה" כבית ספר שיהווה מקור גאווה ברמה האזורית
ברמת ההישגים וברמה הערכית.
כי יש לנו חט"ב ותיכון אחד – "שקמה" אחת וכולנו בצילה נשב.
חברי הוועד נפגשים מידי חודש לישיבות וועד לקידום נושאים חשובים בבית
הספר ,על מנת לשדרג את חוויית הלמידה של ילדינו .כל החלטות הוועד
מתועדות ע"ג פרוטוקולים ומועלות לאתר "שקמה" תחת קטגוריית "וועד
הורים" לעיונכם .
החלטות הוועד מתקבלות באופן משותף ,דמוקרטי ומכבד.
הקמנו צוותי עבודה – "וועדות" ,לכל וועדה התמנה יו"ר שתפקידו לרכז את
ישיבות הוועדה ,להפיק פרוטוקול ,להיפגש עם הגורמים הרלוונטיים ולהגיש
לכל חברי הוועד את המסקנות וההמלצות בטרם תתקבל החלטה.

וועדת אירועים וטיולים
הקימה את "קפה קהילה" – מיזם הרצאות אחת לחודש אשר מתקיים
בשעות הערב לטובת הורים ותלמידים .הדגש הוא לגייס הורים ומרצים
מתחומי יידע שונים ומגוונים אשר יעבירו הרצאה בהתנדבות.
הפיקה את יום המורה שחל ביום  – 22.12.16היה מרגש ומושקע בכיבודים
מעשי ידיהם של הורי "שקמה" ,שי למורים ודבריי ברכה.

וועדת בינוי ,תחזוקה ותשתיות
ביה"ס הולך וגדל ומעורבות וועדת הבינוי חשובה לעין שיעור
מעורבות  -וועדת הבינוי מול המועצה וזירוז הליכי קבלת אישורי הבנייה של
כיתות חדשות ונוספות מהווה כלי חשוב בהשגת המטרה.
סיום  -הליכי הבינוי של חדר הישיבות ומחסן "השאלת הספרים" החדשים
היו תוצאה של מעורבות וועדת הבינוי וכתוצאה מכך שני המבנים החדשים
מהווים שימוש לטובת ביה"ס .טיפול במבנה השירותים של שכבת י' .
בריאות והיגיינה  -לא פסחו משיגרת עבודת הוועדה ,תשומת לב ועבודה
משותפת עם הנהלת ביה"ס הביאו לשדרוג במבני השירותים :התקנת מתקני
נייר טואלט חדישים ,מושבי אסלה הוחלפו ומתקני סבון הותקנו.
ויהי אור – החלו פעולות להתקנת והפעלת תאורה במתחם ההיסעים,
תאורת הרחוב .

וועדת כספים וגזבר הוועד
עובדת בצמוד  -למנהלת ביה"ס והמנהלנית בכל האמור בתשלומי ההורים.
גזבר הוועד מר שלומי איבגי ,הינו מורשה חתימה "ראשון" על כל ההמחאות
שיוצאות מביה"ס לטובת רכישה וכל פעילות הקשורה ונתמכת מתשלומי
ההורים.
מבצעת בקרה  -על חשבון הבנק שבו מנוהלים כספי ההורים.
עוקבת – בנושא תהליך תשלומי ההורים לשנת תשע"ז כולל הוצאת מכתבי
"רענון" להורים על הצורך בתשלומי הורים ככלי שבלעדיו לא ניתן יהיה
לקיים את שלל הפעילויות שתוכננו לטובת התלמידים.
באחריות – הגזבר ויו"ר הוועד לאשר כל הוצאה מכספי ההורים בטרם
מתבצעת.
תרומות -הוועדה מנסה לאתר תורמים פוטנציאלים לטובת תלמידי ביה"ס
ובכפוף לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

וועדת ביטחון ובטיחות

איוש תקן מאבטח נוסף – הוועדה פעלה מול קב"ט מוסדות החינוך במועצה
לגבי צורך דחוף במאבטח נוסף בשער .התקיימו מס' ישיבות וסיורים בשטח
ע"י גורמים ממשטרת ישראל ויצאה המלצה חד משמעית על איוש התקן
לאלתר.
ציוד חירום – הוועדה פעלה ללא לאות על מנת שיושג ציוד חירום ,מכשירי
קשר ומכשיר החייאה (דפיברילטור).
הדרכות – בימים הקרובים תועבר סדרת הדרכות בבית הספר לגבי שימוש
ותפעול ערכות החירום וההחייאה.
תרגיל התגוננות ארצי – הוועדה מלווה את בית הספר בתרגיל מוכנות
מוסדות החינוך אשר יחול השנה ביום . 14.2.17

וועדת חינוך
מועצת תלמידים – נערכה פגישה עם מועצת התלמידים ותואמו ציפיות
לעבודה משותפת ותומכת לטובת פעולות מועצת התלמידים לאורך השנה.
בחינה – הוועדה תבחן את ותמליץ בנושא  :שיעורי דיאלוג  ,ה"מסע לפולין"
חוגי קר"ב ,ודיבייט.
שיח תלמידים והורים – הוועדה מקיימת בימים אלה מפגשים עם הנהלת
בית הספר ומדריך ממכון הרטמן ליצירת מפגשי שיח ( בית מדרש) בנושאים
שונים .מתוכנן לשכבות ח' ,ט' ,י'

וועדת קפיטריה
אוכל בריא ואיכותי – הוועדה מונתה מתוך הכרה ברורה וחד משמעית מצד
ההורים והנהלת ביה"ס כי לתלמידים מגיע לאכול אוכל בריא ,איכותי ,נגיש
ומכבד.
תצפיות – נערכו תצפיות לאורך זמן על התנהלות הקפיטריה ונבחנו  :טיב,
איכות ,מגוון ,מחירים ,עמידה בסטנדרטים של חוזר מנכ"ל ,שירות ,נגישות,
תורים ,בטיחות ,היגיינה ,רישוי ועוד'.
פגישות – נערכו אין ספור פגישות עם מפעילי הקפיטריה מקייטרינג יד
מרדכי ונעשו ניסיונות להגיע להבנות ולתוצאה משותפת לטובת כולם.
פיתרון ביניים – הוחלט על הצבת מכונות אוטומאטיות לממכר מזון ומשקה
אשר יכילו מוצרים בריאים ,איכותיים ובמחיר שווה לכל נפש .נערכו בדיקות
וישיבות עם מס' ספקים ונבחנו  :מחירים ,טיב ,שירות ומבחר.
דאגה לשלום ובריאות התלמידים – הוועדה רואה לנגד עיניה את טובת
התלמידים ובכלל את כל באי הקפיטריה אשר חפצים לרכוש ארוחה טובה
ואשר מוגשת במקום אשר עומד בכל כללי והיתרי הרישוי של בית עסק
לממכר מזון ומשקה .בנוסף הוועדה תעשה ככל יכולתה לסייע להנהלת
ביה"ס אשר מתארת תופעה של תלמידים אשר בורחים ממתחם "שקמה" על
מנת לרכוש מזון ומשקה הן במתחם הקיבוץ ואף מגדילים לעשות ומגיעים
לצומת יד מרדכי.

וועדת היסעים
ישיבות עם מח' תחבורה – הוועדה נועדה עם מח' תחבורה במועצה ונוצרה
מערכת יחסי עבודה מצוינת .בד בבד הוחלט על ישיבות אחת לחודשיים.
עדכונים  – ON LINEחברי הוועדה מטפלים בתקלות ואירועים הנוגעים
למערך ההיסעים לביה"ס והפוך באמצאות הטלפון ובזמן אמת.
קו ההיסעים כוכב מיכאל/חלץ  -בהתערבות הוועדה ושיתוף מבורך של מח'
התחבורה שופר הקו לטובת התלמידים.

וועדת ספורט – וועדה חדשה
נבחרות /קבוצות ספורט – מתברר שקיימות לא מעט ב"שקמה" ומקרב
שכבת הכיתות.
ביגוד ספורט ייצוגי – הוועדה תעלה לתודעת המועצה את סוגיית גאוות
היחידה וייצוג המועצה ע"י תלמידי "שקמה" אשר מביאים כבוד והישגים
ברמה המועצתית מעבר לעשייה הבית ספרית.
ליווי וטיפוח – בנוסף ובמקביל לסגל מורי הספורט של ביה"ס הוועדה תעשה
ככל שביכולתה לסייע בליווי ועידוד ענפי הספורט של ביה"ס ברמה
הייצוגית.
תקציב – הוועדה תדאג לתקציב ייעודי לטובת הפעלת נבחרות/קבוצות
הספורט.

וועדת ביקורת
התמנו – שתי חברות ממועצת ההורים (כמתבקש בתקנון) לוועדת הביקורת.
בקרה ושקיפות  -חברות הוועדה מתעדכנות בכל הנעשה בעבודת וועד
ההורים ואנו חשופים לביקורת מוועדה זו בכל דבר ועניין לרבות דוחות
כספיים מחשבון בנק תשלומי ההורים.

תם ולא נשלם :

מחצית א' מגלמת עשייה רבה ותוצאות נאות .על המלאכה אמונים הורים
שנשלחו על ידכם לייצגכם ואת יקירכם נאמנה –
הורים שהם גם וועד הורים,,,,,,
לפנינו עוד משימות רבות ואנו סמוכים ובטוחים שמערכות היחסים ,המעורבות
והשותפות שנרקמו בין וועד ההורים לבין הנהלת "שקמה" והמועצה יביאו

לתוצאות חיוביות לרווחת ילדינו ולמיתוג "שקמה" כבית ספר מוביל וייחודי
באזורינו.

בברכת הצלחה ושיתוף פעולה פורה .
לרשותכם ולמענכם
ועד הורי "שקמה"
ארי ליפשיץ
יו"ר וועד ההורים "שקמה"
יו"ר פורום וועדי ההורים המועצתי "חוף אשקלון"

