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הנהגת הורים סיכום ישיבה 16/12/2018
נוכחים :דר' עוזי תפוחי ,בת חן ,עוז דרעי  -אשל הנשיא ,איילה ביטון ,אייל שחר ,אביגדור שטכמן ,עופר בן אברהם,
פיני ביטון ,סיגל גורג'י ,ענבל ניניו ,דוד פרסלר ,אורי פיינשטין  -הנהגת הורים.
נושאים שנדונו:
( )1חזון בית ספר  -ההורים והנהלת בית ספר יבחנו את החזון הקיים ,כיוון שלא כל הנוכחים קראו את התקנון הקיים
הוחלט שהתקנון ישלח להנהגת ההורים אשר תקיים דיון ותשלח הצעות והערות ,הנהלת בית ספר תבחן את החומר
ולאחר מכן יתקיים דיון משותף על החזון והדרך לישומו.
* עוז ישלח את התקנון לאייל אשר יפיץ אותו להנהגת ההורים.

( )2תוכנית כי"ח (כי"ח  -כל ישראל חברים)  -צוות בית ספר הציג את התוכנית אשר הינה מטרתה הינה מיקסום כמות
התלמידים הניגשים לבגרות וכן את הזכאים לבגרויות "מצוינות" ו"איכותית" .התוכנית אשר החלה לעבוד השנה
הינה תוכנית תלת שנתית ובנויה על מספר רבדים יוזמת בית ספר ,התוכנית מלווה על ידי יועצת ארגונית ,שרית
חדד.
הנהגת ההורים ברכה על היוזמה והיעדים שבית ספר שם לעצמו וביקשה כי הנהלת בית ספר תמשיך לעדכן ולשתף
בנושא.

( )3דו"ח קרינה  -בית ספר מבצע כל שנה בדיקות קרינה ,למרות שהדרישה הינה רק בעת שינוי ,נתוני הבדיקה יועברו
לנציג הנהגת הורים ,דוד פרסלר ,ולאחר מכן יוצגו להנהגת ההרים.
בשלל דאגות הורים וקיומו של הרדיו באשל הנשיא ,הנהגת ההורים ציינה כי ההחלטה לבצע כל שנה את הבדיקה
הינה מבורכת ותרגיע את ההורים המודאגים.
( )4תל"ן  -שרית הרץ ודוד פרסלר ידונו וילמדו יחד את הנושא ,הנושא יועלה בישיבה הבאה .יחד עם זאת ,כיוון
שהשנה החלה ובית ספר כבר פועל על פי החלטות הנהגת ההורים של שנה שעברה ,יש לכבד את ההחלטות ולגבש
הצעות לשנה הבאה.
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( )5תוכנית יחודית  -בת חן ציינה כי על סמך התחייבות מוקדמת של הורים לשלם עבור התוכנית ,התחייבות אשר
בגינה התחייב בית ספר למורים .ישנה כמות גדולה של הורים אשר אינם משלמים ,למרות התחייבותם.

( )6הנהגת ההורים הציעה להפסיק את התוכנית לאלתר ולהפנות את המורים אשר יש כלפיהם התחייבות לתגבור
תלמידים אשר נזקקים לכך ,לא יתכן כי בית ספר ישלם על תוכנית אשר הורים התחייבו לה.

( )7עמ"ט (עמ"ט  -עתודה מדעית טכנולוגית)  -תוכנית המיועדת לתגבור ילדים על ידי תוספת של  6שעות הוראה
(מתמטיקה ,פיסיקה ומחשבים) .משרד החינוך אשר הציב את רף הקבלה לפרויקט מוכן למממן כיתה אחת בלבד,
בבית ספר עומדים ברף הנדרש  52ילדים ,במסגרת הפרויקט בית ספר רשאי להחליט האם הוא מתגבר את החזקים
בקבוצה או ה"חלשים" (על מנת להביא יותר תלמידים לרף גבוה יותר) ,לאחר התיעצות עם הנהגת הורים ,מפקחת
ביה"ס ופניה להורים ,הוחלט לפתוח  2כיתות .כיוון שנדרשות לשם כך  12שעות ,סוכם כי ביה"ס (משרד החינוך)
יממן  6שעות והתוספת עבור  6השעות הנוספות יתחלק בין כל  52ההורים.
הסטאטוס :מספר מצומצם של הורים ( )6אינם משלמים את חלקם והייתה תלונה לגבי התשלום של מספר הורים
לפיקוח ,לאחר תשובת הפיקוח יוחלט על ידי בת חן כיצד לפעול ,האפשרויות ודרכי הפעולה הינן:
(א) אישור  -יעשה ניסיון גביה של הכסף מההורים שטרם שילמו.
(ב) החלטה על ביטול תשלום הורים  -בית ספר יצמצם את הפרויקט לכיתה אחת ,יחליט איזה מהקבוצות תמשיך
בפרויקט הממומן ויחזיר כספים לשאר ההורים.
אישרו
עוזי תפוחי ,בת חן

אייל שחר ,איילה ביטון

הנהלת בית ספר

הנהגת הורים

כתב :אביגדור שטכמן
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