ועד הורי "שקמה" תשע"ח

תאריך 11.2.2018 :

פרוטוקול ישיבת ועד הורים "שקמה" מס'  – 3מיום 5.2.2018 :
נוכחים חברי ועד:

ארי ליפשיץ -יו"ר ,שלומי איבגי  -סגן וגזבר ,דרור שיין ,שרונה שמעוני סדון ,עפרה כפרי ,בלה
גילנברג ,רחלי שמילוביץ ,תמי שניידר ,עמי כהן ,הילה לוי ,איילת ניר ,אביגייל אילם ,ליזט
סופר ,אבי שלום.
נעדרו  :גלי לוי ,חמי רמון ,שי כחלון.

נעדרו הנהלת ביה"ס:

אופירה גל  -מנהלת ביה"ס.

 יו"ר הוועד ,ארי ליפשיץ מבקש לפרוש מתפקידו כיו"ר וועד ההורים
לאחר דיון בנושא ולבקשת חברי הוועד ארי ימשיך לשאת בתפקיד היו"ר.

דיון בנושא הבינוי/קירוי
ארי – ראש המועצה אינו עומד בהבטחותיו ובהסכמים שנעשו עימו.

אופציות לטיפול בנושא :
א.

הוצאת מכתב לראש המועצה לגבי אי עמידה בסיכון הפגישה שהייתה
עימו.

.1
.2
.3
.4

אין עדיין טיפול הולם במבנה השירותים במתחם הכיתות היבילות.
אין התקדמות בנושא הקירוי.
אין התקדמות בנושא הבינוי.
אין התקדמות בנושא הוצאת מכרז להפעלת קפיטריה.

החלטות עקרוניות :
 לא מוותרים על אף סעיף !
 יו"ר הוועד ישגר מכתב לראש המועצה ובו
יתבקש ראש המועצה לעדכן עד סוף השבוע את
סוגיות הבינוי/קירוי/שיפוץ לפי הסעיפים
שפורטו וכפי שסוכם עימו.
 לאחר קבלת העדכון מראש המועצה ,יעדכן יו"ר
הוועד את חברי/ות הוועד.
 המכתב ישלח לחבריי הוועד לעיונם למשך שעתיים ולאחר
מכן ישוגר.

תשלומי הורים – אחוזי גבייה :

שלומי איבגי – גזבר הוועד מעדכן :
 .1אחוז הגבייה נכון להיום . 84%
 .2בחטיבת הביניים אחוז הגבייה טוב יותר ועומד על .85%
 .3בחטיבה העליונה אחוז הגבייה פחות טוב ועומד על .75%
הצעת החלטה :
מציע לעשות שבוע נוסף של לחץ טלפוני עבור גביית התשלומים ולהתקשר
להורים חייבי כספים.
עוד  10ימים צריכים לשלם  85%מההורים לטיולים השנתיים ,על מנת
לסגור את נושא הטיולים.
החלטה :
ישלח מכתב בהודעת וואטסאפ מטעם ביה"ס להורים חייבים  +לחץ טלפוני.

"שבוע פורים" :
הועלו טענות לגביי דמי ההרשמה לשבוע פורים שגובה "המוסד החינוכי" אשר עומדים השנה
על סך .₪ 400

הסבר מאת עפרה ,בלה ואיילת :
א.

השנה המחיר כולל הסעות של כל התלמידים שנרשמים (כולל את אלו
שאינם רשומים ב"מוסד").

ב.

עלויות מדריכים.

ג.

כלכלה.

החלטה :
תיעשה פנייה להנהלת ה"מוסד" בדבר הוזלת המחיר.

בנוסף :
א .השנה שבוע פורים לא יפגע במערך הלימודים הסדיר.
ב .הפעילות תתקיים רק ביום לימודים אחד.
ג.

יהיה פיקוח על התכנים.

הרשמה ל"שקמה" לשנת הלימודים תשע"ט:
תמי שניידר  :הורים מ"ניר ישראל" שילדיהם עולים השנה לכיתה ז' החליטו לרשום את
ילדיהם ב"כפר סילבר"
החלטה  :ועד ההורים יעלה את הנושא מול הנהלת "שקמה".
הישיבה הסתיימה.
רשמה  :רחלי שמילוביץ

ישיבה הוועד הבאה תתקיים ביום  :ב'  5.3.2018בשעה .20:00 :

