סיכום פגישת ועד הורים של "עמקים תבור"
עם הנהלת בית הספר ב 11.11.11 -
הערה :הישיבה התקיימה ערב אחד לפני היום בו התרחש אירוע אלימות בהפסקה בבית הספר .
נוכחים:
הנהלת בית הספר :דודו גורן ,שאול אדר ,אורית סוקר ,הילה הררי ,צחי אייזנר
ועד הורים :דלית יסעור בורוכוביץ ,חיים מהל ,חיים אלקחי  ,דפנה סימנה ,חני חכם ,שרית דוברין,
רוית דורי ,איתן זמיר ,זיו ורהפטיג ,עופר מלץ ,חנוך בנד ,ניר אילת ,אפרת סלוצקין ,יחיאל סבג ,משה
גזית ,גלית חדד תמיר ,איריס פירני ,שלמה אפריאט (רשם).
להלן נושאי הדיון:
 .1בחירת יו"ר ועד – לא בוצעו בחירות ,אמשיך בתפקיד.
 .1שת"פ בין ועדים :התקבלה פנייה מנציג ועד הורים בנהלל לפעול בשיתוף פעולה מול
המועצה .הועד אישר והנציגים הבאים מהועד ישתפו פעולה :משה ,יחיאל ,זיו ,גלית ואני.
 .3עדכון על ידי דודו גורן מנהל בית הספר :
בבית הספר השנה  91מורים חדשים .חלקם מנוסים יותר וחלקם פחות .איכות בית הספר
תימדד בפעילות המורים וחיזוקם .
 .4משמעת והתנהגות  :דודו מציין שיש מפעם לפעם בעיות משמעת ,כשנקודת חיכוך אחת
היא ההסעות שם יש דחיפות בעלייה לאוטובוסים ולעיתים אף בזמן הנסיעה ליישובים.
בשלב זה החל דיון מקיף על משמעת והתנהגות כשבמהלכן עלו מספר נושאים:
ניר אילת שיתף באווירת אלימות וחוסר משמעת שבא לידי ביטוי בוויכוחים על תלבושת
אחידה (באותו היום חטיבת י"ב החליטה לבוא לבית הספר ללא תלבושת אחידה כאות
מחאה) .צויין שיש ציורי גראפיטי על קירות ,תלישת מזוזות מהכיתות ,התנהגות תלמידים
בחדר האוכל ,אלימות מילולית כלפי עובדי ניקיון ,הפרעות בזמן שיעורים ועוד  .ועד ההורים
והנהלת בית הספר מסכימים שנושא המשמעת בבית הספר חשוב ומהווה יסוד חשוב
להצלחת בית הספר .מספר פעולות כבר ננקטו עד עתה :


" מדריך מוגנות " בשם אולג שיעסוק בהכוונה והדרכה



תקנון משמעת בכל כיתה



תלבושת אחידה :בי"ס ניהל "משא ומתן" עם שכבת י"ב על הקלה בלבישת תלבושת
אחידה .חלק מנציגי הועד ממליצים על חובת התלבושת על כולם כל השנה ללא כל
הבדל בין השכבות.



אלימות שבאה לידי ביטוי תטופל בהשעיית המעורבים ולאחר בירור ושיתוף ההורים .



בעצת יחיאל סוכם על הקמת צוות משמעת והתנהגות שיורכב מנציגי בית הספר ,נציגי
התלמידים ונציגות ועד הורים .מטעם הועד תרכז את הצוות אפרת סלוצקין .בצוות:
איריס פירני ,גלית חדד ,חיים אלקחי ואני .באחריות אפרת לארגן פגישה בהקדם
האפשרי .כמובן שנציגים נוספים מוזמנים להצטרף.



חוזר מנכ"ל בנושא משמעת יועבר על ידי שאול אדר .אני ממליץ שיוצב באופן בולט
באתר בי"ס .



הסעות :בהמשך לדיון בהתנהגות בזמן ההסעות נודע שיש בכל אוטובוס מצלמה אשר
אין אישור להפעילה .כמו כן יש לבדוק אם כללי המשמעת של בי"ס תופשים גם בזמן
ההסעות? בנושא ההסעות יש לבדוק את ההתנהלות ,מועדים ,איסופים מיישובים וזמני
המתנה של תלמידים .לשם כך הוקם צוות הסעות  :זיו ורהפטיג וחני חכם .אני ממליץ
גם על נציגות מרמת ישי.

 .5תשלומים לבית הספר :צחי אייזנר הציג את התפצלות התשלומים והתקציב לפי נושאים .צוין
שלבית הספר תקציב כולל של כ  91 -מיליון  ₪וחלקו מגיע מתשלומי הורים וכן שגירעון קיים
מכוסה על ידי המועצה  .סוכם שדוח התקציבים יועבר לוועד וכן שבפברואר יוצג סטטוס
חציון .הועד מעוניין בקבלת דוחות רבעוניים יתרה מול ביצוע .גלית חדד תבדוק מול המועצה
קבלתו .נושא התשלומים יוצר מידי שנה תרעומת בקרב ההורים אשר מקבלים אותו כעובדה
ולא תמיד מבינים מהות התשלומים .ניסוח מכתב הבקשה לתשלומים מכיל בתוכו סוג של
"איום" אם לא תשלם לא תקבל ...סוכם שנושא התשלומים לשנת הלימודים הבאה יידון
בישיבות הועד בסמוך לסיום שנת הלימודים הנוכחית ..בהמשך לטענות על אי זימון נציגי
ועד לפגישה בנושא זה באוגוסט האחרון ,אשמח להעביר עותק המייל שנשלח ,כמו כן
לגביי מכתבי התשלום שנשלחו פעמיים ,חשוב לציין שהמכתב הראשון שנשלח היה
לנציגי הועד בלבד לעיון ולא לכל ההורים .
 .6ביטוחי התלמידים :כל התלמידים בבית הספר מבוטחים כל העת ,באחריות צחי להעביר
העתק פוליסת הביטוח לאתר ללשונית ועד ההורים.
 .7פגישת הועד הבאה תתקיים בסוף דצמבר (אשלח מועד) אנא העבירו נושאים לדיון להלן
הצעותיי :


הצגת תוכניות צפריר מינצר ועמית לביא (בולק)



הצגת תוצאות המיצב על ידי גלית חדד .אנו מצפים לשמוע מבית הספר
החלטותיהם בהמשך לתוצאות המיצב.



עדכון מדודו על היערכות לרפורמות .בעבר הוחלט על צוותים משותפים.



עדכוניי צוותים  :צוות הסעות וצוות משמעת.



הקמת צוותים נוספים כמו תקשוב וארוחות .

תודה ושבוע טוב ומי ייתן ומבצע עמוד ענן ישיג התוצאות הרצויות
בברכה
שלמה אפריאט

