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 פתיחה: 

 :בקרהועדת 

 15.12.2016הועדה נפגשה בתאריך 

כית ותוכניות העשרה בבית הספר הובהר חד משמעית ע"י מנהלת בית הספר כי התכנית החינו

נקבעות על ידי מנהלת בית הספר והצוות החינוכי. תשלומי ההורים אינם מנדט לקביעת 

 התכניות בבית הספר.

הועדה אינה זו שקובעת את המדיניות אלא בודקת ביצוע מול תכנון. ז"א שנקבעו סעיפים 

לפועל צריך לבחון מה הסיבה  בתחילת שנה והם יצאו לפועל לפי התכנית. אם דברים לא יצאו

 ומדוע. המטרה היא לשקיפות בכל הנוגע לניהול התקציב. לא להתערבות.

מנהלת בית הספר, גזבר ההנהגה וחברי  –הדיון בנושא ימשיך במסגרת מצומצמת יותר 

 הועדה.

 בכל מקרה, בישיבה הבאה יוצג דו"ח ביניים בנושא התקציב.

 עדכונים שוטפים:

  התקיים יום פתוח בבית הספר להורים לילדים אשר עולים לכיתה א'. כיום  13.01ביום שישי

מותר להורים לבקר בבתי הספר רק במסגרת הימים הפתוחים. הייתה פעילות מוצלחת 

 הורים. 60-ביותר והגיעו אליה למעלה מ

  שנה לאיחוד העיר  50מציינים את פתיחת הפעילויות בסימן  20.01ביום שישי הקרוב

 ירושלים.

 פעילות בשיתוף איגוד ערים )איגוד ערים מתקצב(. הפעילות תכלול פיסול  – ט"ו בשבט

. במסגרת  10.02ילדים והורים ביום שישי  סביבתי ומופע לילדים. בנוסף יהיה הפנינג

תחנות פעילות וידרשו מספר הורים לעזרה בתפעול השוטף של התחנות.  7-הפעילות יהיו כ

 יה ניתן לקבל תקציב מאיגוד ערים.חשוב לציין שללא גינה לא ה

 כחלק משיפור סביבת הלמידה תוקם חממה לימודית בשטח הגינה. עלות  - סביבת למידה

ש"ח אשר ימומן בחלקו מתשלומי ההורים )מתוקצב ( ובחלקו מהתקציב  15,000-הפרויקט כ

 שנים 5השוטף של בית הספר. ההצעה הוצגה לחברי ההנהגה. קיימת תקופת אחריות של 

לתחזוקה ותפעול החממה. כחלק מהפרויקט דובר על תגבור שעות במערכת לטובת עבודה 

 בגינה ובחממה בפרט.

 חברה המסוגלת  –בימים אלו נבדקת האפשרות לעבור לספק "רימון"  – אינטרנט בטוח

לסנן באופן קפדני את התוכן העולה במהלך גלישה באינטרנט בבית הספר. מבחינה כלכלית 

שאין פער בין התשלום המשולם כיום לספק הנותן שירות לבין מעבר לחברה נבדק ונמצא 

  החדשה.
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  כאשר היום יחל בתהלוכת תחפושות חגיגית בסביבה הקרובה  2-הפעילות תחולק ל –פורים

לבית הספר )נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה יחד עם בית הספר רעות( ובחלקו השני של 

פר. משלוחי המנות ירכשו בצורה מרוכזת כחלק היום תהיה הפעלה פורימית בבית הס

ישראל העוסקת במתן מענה ועזרה לילדים  AVמתרומה לקהילה. השנה נבחרה עמותת 

 בעלי לקויות שמיעה. משלוחי המנות מתוקצבים בתשלומי הוועדים.

  הוחלפה חברת הניקיון בכל בתי הספר בגדרה. לאור בעיות לאחרונה  –ניקיון בית הספר

בכמות עובדי הניקיון ביחס לגודלו של בית הספר, הנהלת בית הספר שלחה מכתב לרשות 

המקומית לפתרון הבעיה. בנוסף, הנהגת ההורים שלחה אף היא מכתב מטעמה לרשות 

בידיים של ראש  המקומית אשר מבטא את תחושות ההורים ומצוקתם. כרגע הנושא נמצא

 המועצה ומנכ"ל המועצה.

 לאחרונה היה מפגש של מועצת התלמידים, נציגי הורים, נציגי הצוות  – חזון בית ספרי

החינוכי ויועץ חיצוני אשר בחן את כל המשובים שאנו ההורים התבקשנו למלא בנושא החזון. 

הבסיס לכתיבת החזון. לאחר המפגש יצאנו עם מגוון ערכים, ביטויים וחלומות אשר יהוו את 

 המטרה היא שעד סוף פברואר החזון יהיה מוכן ויופץ לכלל הילדים וההורים.

 ילדים וקיים  5-הועלתה בעיה שחלק מעבודות הבית ניתנות בקבוצות של כ – עבודות בית

קושי למצוא זמן משותף לביצוע העבודה. כמו כן, ביקשו שתהיה הקפדה שהעבודות יהיו 

הילדים וזאת על מנת להימנע ממצב שמי שעושה בפועל את העבודה זה תואמות ליכולות 

 ההורים. ניתנה המלצה שבעבודות גדולות העבודה תינתן בחלקים ובצורה מובנת.

 לאחרונה אנו מתמודדים עם בעיה חמורה בכל הנוגע להגעת הילדים  – בטיחות בדרכים

רים על חוקי התנועה והשינויים בבוקר לבית הספר ובסיום הלימודים. הורים רבים אינם שומ

אשר בוצעו באזור החניה מסכנים את ילדינו. לפיכך, החלנו לטפל בנושא מול כל הגורמים 

הנוגעים בדבר. התקיימה פגישה עם קב"ט מוסדות החינוך, רכזת זהירות בדרכים של 

ו ניקח המועצה ומנהלת המוקד העירוני. בנוסף יהיה סיור בשטח של כל הנוגעים בדבר וכן אנ

חלק בוועדת תנועה של המועצה על מנת לפתור את הבעיה. יחד עם זאת חשוב שנזכור 

שאנחנו ההורים צריכים לקחת אחריות ולהקפיד על שמירת החוק וכל זאת רק למען בטחון 

 ילדינו.

 אלימות:

של ילדים וחמור מכך של הורים כלפי הצוות לאחרונה אנו עדים למספר מקרים של אלימות 

כי. האלימות היא לא בהכרח פיזית אך חשוב שנזכור שאלימות מילולית היא עדיין החינו

אלימות. לא ייתכן שהורים יגיעו לשטח בית הספר וינקטו באלימות מילולית חמורה כלפי 

הצוות החינוכי ומנהלת בית הספר. הנהגת ההורים תוציא בימים הקרובים מסמך לכלל 

מות מכל סוג שהיא. אלימות מילולית אינה מקובלת ההורים באמירה חד משמעית כנגד אלי

 ומקרים כאלו יטופלו בחומרה רבה ובמקרה הצורך גם באמצעות המשטרה.

 

 הישיבה נחתמה.

 כתיבת הפרוטוקול: ענבל ראביד 


