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פרוטוקול ישיבת ועד שניה 29.1.2019
נוכחים :רשימה מצורפת ,ומנהלת בית הספר ,הסגניות וצוות המורות השותפות לועדות העבודה השונות.

 .1שרון סקרה בפני המליאה את המפגשים השונים שנערכו בין ועדות העבודה השונות והצוות החינוכי,
מפגש עבודה עם אפרת וראשי הועד ,מפגש עם מחזיק תיק החינוך אמיר אליעזר וגרגורי פזניאנסקי אשר
נסובו כולן בנושא שיתוף פעולה והצורך לבצע שינוי בנושא החינוך הקהילתי והמעורבות של  3הגופים
בהשפעה על עתיד ילדנו .יתקיי מו מפגשים נוספים.
 .2התקיים שיח בו הוצגו עמדות הצוות החינוכי על י די אפרת ,כי הפקת עיתון בית הספר ללא הדפסתו על
גבי נייר אלה הפיכתו לדיגיטלי הקטינה ממשמעותו עבור התלמידים והקהילה.
יוסי ונציגי ההורים הציגו את שביעות רצונם ורצון הילדים בהפיכת העיתון לדיגיטאלי ,הן בפן החינוכי
אקולוגי ,והן בחיסכון הכספי.
 .3נושא תקציב בית הספר וני הולו ותקציב הועד בניהול ההורים .יוסי אמר שהוועד מעוניין להרחיב את
שיתופי הפעולה ולהיות מעורב בועדות מלוות הדנות בכספי ניהול עצמי .חשוב לזכור ,כספי ההורים
מנוהלים על ידי ההורים והנהלת בית הספר והשימוש בהם מותנה באישור ההורים והנהלת בית הספר.
בהתאם לחוזר שהופץ בתחילת השנה:
 תשלומי הורים מרצון הינו בסך של .₪ 250סכום זה מחולק לשני נושאים עיקריים:
א ₪ 130 .לטובת פעילות חוץ בית סיפרית.
תיאום שהתבצע בין מרכזות ומחנכות השכבות לבין נציגי הועד השכבתי בכל שכבה.
ב ₪ 120 .יחולקו לפעילות לטובת רווחת התלמידים והעשרתם על פי בקשות ועדות העבודה השונות בשילוב
הצוות החינוכי.
כל אלו בהתאם לאישור הועד ,ועדת כספים ,מנהלת בית הספר וועדת ביקורת .
 .4הוצגו השיגי הועדות וחלק מהתוכניות:
ועדה פדגוגית :תל"ן שכבה א' ותל"ן שכבה ב' :פלסטיארט ותיאטרון הפרינג' .תל"ן שכבה ה' :התנהלות פיננסית
וגינה חקלאית.
ועדת קשרי הורים :ניוזלטר ראשון יצא בחודש שעבר ואנו בפתחו של ניוזלטור שני בעוד כיומיים .אנו נשלב
בניוזלטר בחודש פברואר גם את דברי היועצות החינוכיות ומידע נוסף על תוכניות תוך בית ספריות כדוגמאת:
תרפיה באומנות ובתיאטרון ועוד .חוגי מחול ,מקהלה ,יוגה וכו'.
ועדת היגיינה וחזות בית הספר בשיתוף עם זה"ב :שילוט אזהרה והוראה בשטח בית הספר ,.טיפול בחזות
חדרי השירותים תוך העברת הסברה כיתתית בנושא היגיינה.
עיצוב קיר בחצר בית הספר בהתאם לנושא שכבתי.
ועדת טיולים :בית הספר יעלה בלוח ה שנה באתר "עומרים" את לוח הטיולים על פי שכבות (מיותר לציין שיתכנו
שינויים בתאריכים בהתאם למזג האויר וכדומה).
ןעדת חגים וימי שיא :פורים אי רוע מרכזי בדומה לשנה שעברה .בית הספר והמועצה צריכים להשיב בדבר קיום
עדלאידע בית סיפרית בשילוב עם ילדי הגנים.

ועדת אקלים בית סיפרית :קיום הרצאות והדרכות מקצועיות חיצוניות בנושא מניעת אלימות (מילולית ופיזית) –
הדרכות שכבתיות וסדנאות כיתתיות.

 .5כחלק מהרצון לפתוח את הנושא בפני הקהילה בעומר ,הועלה הצורך במפגש פתוח "שולחנות עגולים" –
"ערב שיח" ,אשר יתקיים ב18.2.2019
במפגש זה יתקיים שיח פתוח בין מורים ,הורים ותלמידים בנושאים הקשורים לחינוך ופדגוגיה.
כדי להפיק ערב שכזה תתואם פגישה בין צוות בית הספר וועדת קשרי הורים לסגירת פרטים אחרונים.
 .6סימלול הועד – חזון הועד הנוכחי הינו להוות חלק אינטגרלי
מהשיח והעשייה בכל הקשור לחינוך והקהילה בעומר ,זו היא
ה"מהו"ת" שלנו! לטובת זאת נוצר סמל ועד עומרים החדש.

מורים ,הורים ותלמידים
= מהו"ת

 .7ומה בהמשך:
הוצאה לפועל של:
א.
 יום המשפחה. מסיבת פורים ובמידה ויאושר תקציב בית הספר גם העדלאידע. פעילות השכבות בהתאם לתוכניות. קבלת הצעות מחיר מספקים בהתאם לדרישת כל ועדה וקבלת אישורים מאת ועדתכספים וביקורת ויציאה לביצוע.
 הפקת ערב שיח – שולחנות עגולים. המשך עשיה מאחורי הקלעים של ועדת "חינוך פורץ דרך" – עליה עוד נשמעבהמשך.

