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פרוטוקול ישיבת הנהגה מס  2בי"ס תיכון בגין
משתתפים:
הנהגת הורים  :עמי מעודד – יב  ,7בת אל שימחי יא ,1ירון בר י ,13גילה אברהם י , 2עדנה יצחק יב ,11איילת
צור יב ,10אורלי חג'ג יב ,2בטי יקוטיאל יב,10שקיצי רונית י ,2ענבר סדרס יב ,12תמי לוינגרד יב ,4-5גילי אמיתי
יא,10אייל צפניה יא ,6ערן סילברמן יב ,1נירה דוד-חי יא ,5ענת קסיאל יא,4גיא עשרי יב,4מירב שער י ,11גידעון
פולישוק יא , 13אבינועם לוי יא , 8אורטל קוממי יב ,9אורית בושרי י ,8אוהד שמואלי י ,10ברוריה נעם ארמן יא,9
הדר לוי אריה יא ,5גיל בובר יב ,10רמת שנהב י ,8ישראל אביאל שנהב י ,8יריב שמיר י4
צוות ביה"ס  :פזית  -מנהלת .רקפת  -יועצת שכבת י ,אורית  -רכזת יא ,שירלי  -רכזת יב.
נקודות שעלו במהלך הישיבה :
עמי נתן סקירה של דקה על ראש העין בנושא איש האשכולות שמואל בן עדייה .
דבר המנהלת וצוות בי"ס :
רקפת – הליך קליטת התלמידים כולל גם טיפול בחרדת בחינות וחרדה בכלל .בעקבות הרשתות החברתיות כל
נושא הטיפול בחרדה עולה מדרגה עקב התגברות הנושא .מתוכננת ב  12ל דצמבר הרצאה להורים בנושא
התמכרויות סיכונית ,כולם מוזמנים .
שכבת י – הנפקת ת.ז ביומטריות .התקיים ערב להורים בנושא תעודת בגרות.
שכבת יא – היה ביקור בהצגה בשעות הערב "הקיץ שלי" באורנית.
הכנות למסע ישראלי – יציאה בלילה – בתוכנית  :הר סהרונים ומעגלי שיח ומשימות  .התקיים ביקור הערכות
וההכנות נשלמות לטיול .במסגרת פרויקט אני והקהילה – התנדבות בבאר שהע ופעילות נרחבות  ,למחרת ביקור
הר הרצל .סיום בצפון – איזור חיפה עכו.
התקיימה שיחה לשכבה במסגרת של שוטר קהילתי (אנתוני) בנושאים שונים.
שכבת יב – השכבה נמצאת בעיצומה של למידה אינטנסיבית .יציאה לטיול שנתי ,התקיימו סדנאות מועילות במגוון
נושאים.
מחר יתקיים יום הורים.
ב  19בדצמבר יתקיים ערב אומנויות לתלמידים – באולם הספורט .כרטיסים ימכרו ב  10שקלים.

סיכומי הוועדות:
ועדת אירועים – סקירה על האירועים הקרובים  :ההכנות ליום המורה ב  17לדצמבר  ,תעודות מחצית ,אירוח
הבוגרים ביום הזיכרון ,אישור מסגרת תקציב לוועדה (11א"ש) .
ועדת כספים – סקירה על הגבייה ,בוצע מפגש ועדה עם פזית ורונית והוגדרו נהלי עבודה ,אודי אחראי על דו"ח
אקסל ושם שדרוגו והתאמתו ,ירון יברר גביית כספים מלוקר אמבין ,פזית תוודא עמלות גבייה של חברת אשראי,
יורם רובין יסייע חיצונית ,ירון יחליף את אבינועם בתור יו"ר .אחוזי גבייה  :י  , 44%יא  76%יב  ,77%סה"כ ממוצע
בית ספרי .67%

ועדת טיולים – כל החוזים עם כל הספקים לטיול שנת תש"פ נתקבלו ע"י הוועדה .טיול כיתות י"ב – בוצע .הכנות
לתחקיר מתבצעות.
הערות תפעוליות לטיול :פיזור תלמידים בעייתי בסיום הטיול ,מעורבות משטרה וניתוב תנועה בכינוס  /פיזור
תלמידים ,בתוכנית ניתוח תקציב טיול.
ועדת פולין – רקע:
מסע לפולין מתקיים לקראת סוף אוגוסט (שנת עבודה הבאה) .משרד החינוך מבצע מכרז ספקים חדש שיפורסם
רק במרץ  ,20ההמתנה עד מרץ  20מעמידה בסיכון את ההכנות של בגין בשל הגודל החריג של המשלחת.
דרכי טיפול ,פתרונות והחלטות הוועדה:
יו"ר הוועדה שוחח עם הספקים הקיימים ועם מוריס על מנת לבחון דרכים לשריין מלונות וספקי שירותים .בעיה
שהמכרז קובע מחיר מוגדר ומשרד החינוך להבדיל מהשנים אחרונות הפסיק להשתתף בעלות ,אין אפשרות
לכניסה למו"מ .קיבלו מנדט לסגור עם אותו ספק שסיפק בשלוש השנים האחרונות ע"מ שניתן יהיה לשריין מלונות
 ...כמו כן יש חשש מקיום האירוע .ב  10לינואר תהיה החלטה .לא יהיו צ'ופרים ויתכן ויצטרכו לשהות באכסניות
ולא במלונות.
ועדת פרויקטים – קריאה לשותפות במאבק הציבורי בתחנת הגז ,איתור קורס פסיכומטרי ,קידום סדנאות
תקשורת .משימות  :לקבוע פגישה עם הנהלת בית ספר לטובת תיאום ציפיות.
הפקת אירוע מכירה בבית הספר:
יום מכירה ראשון – בערב הורים – לבקשת בית הספר :קפה ,עוגה ,מאפים קלים ופופקורן (נרכשה מכונת
פופקורן)  .הערכה רבה למעורבות הגבוהה של חברי ההורים .נדרש לפרסם את קיום האירועים בכל הערוצים.
נדרש לשפר את שיתוף הפעולה עם מועצת התלמידים.
ועדת חזות – סקירת פעילות הוועדה :בוצע סיור בבית הספר יחד עם אתי רצון מנהלנית בית הספר,
הסיור בוצע במשולב עם חברי וועדת בטיחות ,ביטחון ונגישות ,בעקבות הסיור הופק דוח סיור שנשלח לכלל
ההורים .עלתה הנקודה של נושא ניקיון בית הספר – חוסר בכוח אדם.
נושאים לטיפול וועדת חזות שנת לימודים נוכחית :פינת הנצחה בתקציב  3000ש"ח ,ספסלי קק"ל בתקציב
 5000ש"ח.
לגבי חידוש פינת ההנצחה לעידו ז"ל – פזית ביקשה לסיים לפני קיום הריצה בחודש מרץ.
ועדת נגישות בטיחות וביטחון  -בוצע סיור בבית הספר יחד עם אתי רצון מנהלנית בית הספר.
בסיור נמצאו ליקויים הופק דו"ח ,בוצעה החלפת מטפי כיבוי אש אך עדיין ישנו פער.
ועדת ביטחון בטיחות ונגישות  -פעילות עירונית  :השתתפות בוועדה להתמודדות עם נגע הסמים של עיר ללא
אלימות השתתפות בוועדת היגוי לחינוך בלתי פורמלי.
משימות :לכתוב ולהציע תוכנית עבודה לטובת תקציב למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול ,המטרה לנכס את
התקציב לטובת שיפור היכולות והאמצעים העומדים לבית הספר (מצלמות למשל) ישנו תקציב של כ 200
אלף  ₪לנושא .טיפול באישורי כיבוי אש ,התקנת מצלמות בבית הספר ,שת"פ עם עיר ללא אלימות ומשטרה,
פעולות הסברה  /קבוצות שיח בנושא מניעת סמים ואלכוהול ,נסיעה בטוחה בקורקינטים אל בית הספר ומחוץ
לשעות הלימודים.
ועדת סוף שנה – אירוע סיום י"ב :סקירת פעילות הוועדה :בוצע מכרז ובוצעו פגישות עם שלושה מפיקי אירוע:
הספק שנבחר עידן מזרחי ,החוזה נמצא במו"מ מסחרי ,משימות נוספות  :טעימות ,קידום האירוע ,גביית כספים.

יצא מכרז להפקת ספר מחזור ,מועד מסיבת סיום 4 :ביוני .2020
ועדת רובוטיקה – צורך בגיוס של כ 20אלף  ₪מספונסרים לצורך מימון השתתפות בתחרות.
מאבק בתחנת הגז – הוסכם שתהיה תמיכה של בית הספר אך לא תותר השתתפות בפעילויות ע"ח זמן בי"ס.
חוסרים בבית הספר :פזית העלתה צורך בציוד עקב שחיקה בלאי וונדליזם  :מחשבים ,מקרנים ,ומסכים .כן רוצה
לקדם את נושא המצלמות.
מחר ביום ההורים תתקיים מכירה עבור תלמידים נזקקים.
נושא השיטור בסביבת בית הספר – שולחים מכתבים להורים וכו  ...ישנה תוכנית הסברתית מקיפה .מעורבות
גדולה צריכה להיות אצל ההורים.
התקיימה הצבעה ע"מ לאשר עקרונית תקציבים  :יתרות פולין לשכבת י"ב ,רכישת מכות פופקורן ,ועדת אירועים
יום המורה ,שי תעודות ,אירוח בוגרים ביום זיכרון  11אלף  .₪ועדת חזות פינת הנצחה וספסלים  8אלף .₪
חוסרים בית ספר עשר אלף  .₪ביטחון  :בין  30-50אלף  - ₪בתנאי להשוואת תקציב מהעירייה ומכרז מסודר.
כיתות שיש להם יותר מנציג אחד מתבקשות לבחור נציג אחד בלבד אשר יורשה לייצג את כיתתם בהצבעות.
המפגשים הבאים  26 :פברואר 23 ,אפריל.

