פרוטוקול ישיבת ועד הורים עמקים תבור בתאריך 7.11.2017
נוכחים:
הורים :קרן תמיר ,רקפת רוזן ,ערן פורטה ,ינון כץ ,ניר וולמן ,גלית
חדד ,גיל אסולין ,שלי משה ,אבי דואייב ,רותי שמש ,לימור פרוסט,
מורן טל דוטשה ,זיו ורהפטיג ,ליעד וולף ,דפנה סימנה ,מוטי פלג,
יפעת שמש ,לילך סעד ,נועה אקר ,יעל פיודיק ,יקירה יאיר.
צוות ביה"ס :דודו גורן ,הילה הררי ,צחי אייזנר ,אורי לנדסברג.
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
נושאים לעדכון:
.1
.2
.3
.4
.5

דו"ח פתיחת שנה – דודו
בי"ס מקדם בריאות – שאול – רכז חנ"ג
הצגת נתוני גביה וטיפול ביתרה לגביה  -ניר וולמן וצחי אייזנר
צפיפות הכיתות/תקנים – דודו גורן וצחי אייזנר
פעילות גדנ"ע בבית הספר – דודו גורן והילה הררי

נושאים לדיון:
 .1דיון בסוגית תקשורת הורים עם ספקי שירותים חינוכיים,
לימודיים של ביה"ס וקביעת נוהל ועד ההורים בנושא זה
 .2הצגת סוגית תלונות הורים על הסעות ע"י מוטי פלג .דיון בדרכי
פעולה אפשריות של ועד ההורים לשם שיפור המצב
 .3סוגית תלבושת אחידה

החלטות:
פרוטוקול הישיבה הקודמת אושר פה אחד.
נושאים לעדכון:
בראשית הדברים הציג דודו גורן את המנהל הפדגוגי החדש
אורי לנדסברג והודה למנהלת הפדגוגית היוצאת ,אורית סוקר ,על
ההשקעה לאורך השנים.
 .1דו"ח פתיחת שנה  -בהמשך לדיווח על כך שאין ניצול מספיק
של פרויקט נחשון (שיעורים וירטואליים של סטודנטים לתלמידי
 4ו –  5יחידות במתמטיקה ,אנגלית ומדעים) ,ושל שעורים
פרטיים שמספק משרד החינוך ,ועד ההורים מבקש לעודד את
התלמידים להשתמש בפרויקטים הללו וליידע את כלל ההורים
על כך דרך קבוצות הוואטסאפ הכיתתיות בנוסף על העדכון
במשוב ובאתר ביה"ס.
בעקבות אירועי פורים בשנה שעברה יוקם צוות חשיבה -
תלמידים ,מורים והורים .נציגת ביה"ס – הלה הררי .נציג
ההורים – זיו ורהפטיג.
 .2בי"ס מקדם בריאות – קפיטריה  -מורן טל דוטשה מונתה
לנציגת ההורים לטיפול וביקורת בנושא הקפיטריה.
תזונה  -הועד ישלח קול קורא להורי ביה"ס לדאוג לתפריט
בריא בארוחות שהם שולחים איתם לביה"ס.
עישון – נועה אקר תיפגש עם הילה הררי לסיעור מוחות וניסיון
למצוא פתרונות לבעיית העישון בתוך תחומי ביה"ס
 .3הצגת נתוני גביה וטיפול ביתרה לגביה – ינון כץ ויאירה יקיר
הצטרפו לוועדת התקציב.
 .4צפיפות הכיתות/תקנים – בעקבות ניסיון העבר ,ביה"ס מתבקש
על ידי הועד לשלוח הודעה מראש על אפשרות לצפיפות גבוהה
בכיתות.
 .5פעילות גדנ"ע בבית הספר – הקצאות תאריכי מחנות הגדנ"ע
מגיעות לפי תיעדוף ומכיוון שביה"ס ממוקם גבוה בכל המדדים
בחלק גדול מהמקרים התאריכים נופלים על זמני היערכות
קריטיים לבחינות הבגרות ולכן ביה"ס נותן תשובה שלילית –
ועד ההורים מגבה את ביה"ס בהחלטתו.

נושאים לדיון:
 .1תקשורת הורים עם ספקי שירותים חינוכיים – החלטת הועד
הינה שכל ההחלטות החינוכיות הקשורות לספקי השירותים
והנוגעות ,בין היתר ,לקביעת התלמידים שישתתפו באירועים
השונים ,הינן באופן בלעדי ,בידי הנהלת ביה"ס .הורים לא יורשו
לעקוף את ביה"ס בפנייה לנותני השירותים וכל פנייה תיעשה
אך ורק דרך הנהלת ביה"ס.
 .2הסעות – תיקבע פגישה משותפת עם דן תנחומא ,מנכ"ל מ.א.
עמק יזרעאל ועם אחראי מערך ההסעות לבדיקת חלופות לסיוע
בפתרון בעיית ההסעות והאיחורים.
לאור השינויים בלוחות הזמנים שבוצעו בהסעות של רמת ישי
ובמידת הצורך ,תיקבע בהמשך פגישה גם עם בעלי התפקידים
ברמת ישי.
דודו מבקש לדווח מיד ובצירוף פרטי הרכב על נהגים בעייתיים
(רצוי לצלם ,אם ניתן) כדי שביה"ס יוכל לטפל בבעיות מסוג זה.
הערה לפרוטוקול – הועד מגבה את הנהלת ביה"ס בכל החלטה
חינוכית שיקבל למניעת איחור הילדים בבקרים – כולל הקדמת
שעת ההסעות.
 .3תלבושת אחידה  -עקב תחושת אי מיצוי של חלק מההורים של
תהליך ההטמעה של השינוי בקוד הלבוש (סיכה במקום
מדבקה  /הדפסה) בשנה שעברה ,ביה"ס ישקול את הנושא
בשנית לקראת שנה"ל הבאה.
בברכה,
גיל אסולין
יו"ר וועד ההורים

