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ישיבת ועד הורים

משתתפים:
הורים  :ניר וולמן ,רקפת רוזן ,זיו ורהפטיג ,אורע מינצר ,גלית זמבל ,זהבה בן עזר ,גיל אסולין ,אורנה
עידו-ליכטמן ,דפנה סימנה ,לילך סעד ,דוד אלמוג
צוות בי"ס :דודו גורן ,אורית סוקר ,ניצן בן זאב

עדכונים ע"י דודו:
חינוך בדגש על ערכיות ומוסריות.
התאקלמות התלמידים והמורים במבנים החדשים ,מגרשי ספורט חדשים.
בינוי מואץ של שלבים ג+ד וכן השלמת המעבדות  .תהליכים הגורמים לרעש ואבק.
גביה – אחוז  .94.2אם מנטרלים את תשלומי הטיולים למי שלא משתתף ,אחוז הגביה יעלה ל ,95.5
מצב הרבה יותר טוב מאשתקד.
לאחר הפחתת משפחות בעלות קשיים כלכליים ,המשמעות היא של מעט תלמידים שהוריהם לא
משלמים מ"טעמים אידיאולוגיים" .הרשימה תועבר לנציג ההורים לשיחה עם הורים אלו.
מזכירים כי זו השנה השנייה בה כספי ההורים מנוהלים בחשבון נפרד ומפוקחים ע"י הועד (סמכות
חתימה ליו"ר הועד ומנהל ביה"ס).
ההוצאות מתבצעות לפי התקציב שהוגדר לכל סעיף ולא ניתן להסיט בין הסעיפים ללא אישור הועד.

תל"ן
אורית הציגה את התפלגות שעות ההוראה לפי מקורות התקציב בטבלה מסודרת.
שעות התל"ן כוללות תוספת שעות למקצועות העשרה (כמו אומנות ,מוסיקה ועוד) וכן שעות לפיצול
כיתות כדי לאפשר הוראה יעילה (למשל פיצול כיתה למעבדות כי לא ניתן לבצע מעבדה ל 38
תלמידים).
ביה"ס גייס מימון לשעות הוראה נוספת ממקורות אחרים ללימוד מקצועות כמו מתמטיקה ,אנגלית,
פרוייקט סולמות ,אמירים ,עזרה פרטנית.
אורי הציג את האתגרים בהתאמת התקציב לשעות התל"ן בהתאם לכיתות .המטרה היא שלשנה
הבאה תבנה תוכנית תל"ן ממוקדת ולפי שכבות וכיתות ותיקצוב בהתאם .מדגיש כי כיון שתשלומי
התל"ן לא השתנו ,הרי שפועל יש ירידה של כ  20%בשעות.
מסיבת י"ב – התנדבו רק  4הורים וזה לא מספיק.
המסיבה תתוכנן לפי התקציב שי גוייס ,להזכיר כי אושר תשלום מוגדל למסיבה לפי ההוצאה בשנה
שעברה .צוות הורים יפנה לתלמידים שלא שילמו .שוקלים לקיים את המסיבה בשטח ביה"ס ,יש לזה
פן ערכי וחינוכי .לא צפוי שזה יוזיל את העלויות.
נראה שיהיה יותר נוח להורים להכנות ולמסיבה (חניה)

קרן עזרה הדדית
ה וצג הנוהל שנכתב ע"י צוות הורים ומורים .התקיים דיון בנושא מימון המסע לפולין ,הובעו דעות בעד
ונגד .בשלב זה ,הקרן לא תממן יציאה למסע ,אך ינתן שיקול דעת לוועדה וכן לאחר ניסיון של ניהול
הקרן יתקיים דיון של ועד ההורים לשינוי הנוהל.
העקרונות הם:
 .1סיוע לתלמיד בקבלת מירב השירותים ששאר התלמידים מקבלים
 .2הגבלת גובה מלגה עד  ₪ 3000לתלמיד ועד שתי מלגות למשפחה
" .3מלגות ספורט" – רכישת בגדי ספורט לתלמידים נזקקים
הנוהל יוצג אתר בית הספר .צוות בית הספר יעדכן תלמידים והורים שלדעתם עשויים ליהנות מעזרה
זו .המועד האחרון להגשת בקשה היא .31.3.17

הסעות
נעשים שינויים בזמני ההסעות כדי לצמצם את ההמתנות והעיכובים בתחילת הלימודים וכן הקטנת
משך נסיעה ליישובים רחוקים .תלמידים רמת ישי – שעת ההסעה אוחרה ב  5דקות  .הועלה רעיון
לשקול שימוש ברכבת ובהסעה משלימה.

חינוך ערכי ומוסרי
הועלו ע"י ההורים שני אירועים בהם חלוקת תפקידים לתלמידים לא הייתה הוגנת והושפעה על ידי
לחץ הורים (תיאטרון עדות ומסיבת הוליווד) .מטעמי צנעת הפרט לא נאמרו פרטים מזהים.
ועד ההורים תומך באופן מוחלט בהחלטה עקרונית וערכית של צוות בית הספר למנוע מקרים דומים
בעתיד גם אם יש בהחלטה זו ביטול הפעילות.

תלבושת אחידה
בשנה זו התקבל רעיון מועצת התלמידים להשתמש בסיכה במקום מדבקה טבועה .הנסיון לא עלה
יפה בשל הענות נמוכה של התלמידים .נדונה האפשרות לעבור לתלבושת אחידה במראה וצבע.
לכן ,בשנה הבאה יחזרו ללוגו טבוע .לשקול דיון חוזר בנושא.

סיכום
 .1צוות בית הספר יתחיל בהכנת תוכנית לשעות התל"ן לפי כיתות שכבות ומגמות .לכל סעיף
יוגדר תקציב שביה"ס יוכל לנצלו באופן ייעודי.
 .2תועבר רשימת חייבים נציגי הורים למאמץ נוסף לשיפור הגביה מהורים שלא נחשבים
כמיעוטי יכולת.
 .3פניה להורי תלמידי י"ב להשתתפות פעילה בהכנות כדי שהסיבה תהיה מכובדת ומוצלחת.
 .4נוהל קרן עזרה הדדית יופץ להורים ובשנה הבאה לשקול צירוף טופס הבקשה לחוזר
התשלומים.
 .5לבדוק אפשרות גיוס תרומות באופן מוסדר ותקין – גיל אסולין.
 .6להציע מועמדים ליו"ר ועד ההורים לבחירה ולהחלטה בישיבה הבאה.

