
 | 29.10.2014 ביום שהתקיימה מוסדי ועד ישיבת

 שם אוהל ספר בית

 -4   ט דומב גל לימור/  -4 ט פייביש מריאנה/   01 י  -אקלר עופר/    8 יב רוטשילד רון :נוכחים

 -2 ט איריס גרצמן/  -8 י שולה אלישע/  -8   י שושן-בן שרון/  -6 י סומך יפית/  -2 ט שניידר קרן

 -7 ט אורי דרויש/  -7 ט טניה גלילוב/  -7 ט רוס שרית/   00 י אבנעים מיכל/   0ט  – מהגר שרי

  00 ט -נילי שמואל/  -8 יב שבו עינת/  -7 יא מורג טובה/   00י' לוי– מיכאלי יפעת/  -3 ט אילתי דבי

 -9 ט , -8 יא בכור רשל/  -9 יב -9 ט דביר מיכל/  -9 י וס'ג קורן/  -3 י רופא עדנה/  -2 י סובול אבי

 -2 ט חכמון שמעון/  -5 יב ברכה סמדר/  -6 יא ברעם אודי/  01י' – דוקצ חני/  9 ט8 יא בוארון מאיה

 9 ט מאיר לילי/ -8 ט עטייה יעל/   01-ט כח יפוי י"ע רובין קרן/  -4יב חיים נרקיס/ 0 ט דוידסון אריה

 -5 יא רוזנברג קמי/  -10 י חסון – פלדמן עירית/  -11 ט ליבוביץ משה/  -10  יא אופיר יהודית

 0 – יא כח יפוי י"ע הינדי לילי/  -5 ט כהן אליעזר/  -4 ט שירזי ריבה/  -4 י שושני יובל

 מהלך הישיבה:

  .בהתנדבות הכול ר"יו להיות יכול מי ברורות הנחיות יש: רוטשילד

  נרצה אם ,אחר לגוף שייך להיות מישהו לחייב הזה הגוף כולל גוף לשום חובה שום אין

 להעביר מבקש שהוא נחיהה העירוני לוועד יש כרגע ,אותו נכיל איזשהו ,התקנון את ונכיל

 קריטריונים שלושה ,הגישה פי על בחירה מונעים או שמגבילים קריטריונים יש ,לכולם

 שירות נותן או עירייה עובד .0

 לאגפיו החינוך משרד עובד .2

 .גן ברמת עובדים באיגוד תפקיד בעל או חבר. 3

 .מועמדותו יציג לא יכול לא בקריטריון עומד שלא מי ,לאו או הללו ההנחיות את מכילים אנו אם

 החינוך משרד של חוזר יש: גרצמן

 .הארצי הארגון על מדבר :רוטשילד

 מעורב הייתי אני תקנון החלת של הזה הנושא ,השנה 'י כיתה ועד כיתה נציג אני: שושני יובל

 בקביעת

 לקבל יךשצר שלדעתי נושא הוא ארצי או עירוני לוועד שיוך של הנושא ,הנוכחי הועד של הנהלים

 להיות זה מה להבין צריך ,יותר מורכב הזה הנושא .לבדוק שצריך אינפורמציה בסיס על החלטה

 .עירוני לוועד שייך

 .עובדות לקבל צריך אחר או זה בסיס על העירוני ועדהמ להתנתק החלטה לקבל כרגע

 .להתנתק מבקשים לא אנו :רוטשילד

 .לא או להיבחר כוליםי הם אם לדעת צריכים מועמדות להגיש שרוצה מי

 מפורשת בצורה יצא העירוני הועד .השולחן על להיות צריך זה ,אחת בצורה זאת מעלה רון: אקלר

 כיועץ העירונית הפרוגרמה על חתום שהוא שלנו ר"היו כנגד שעלתה הטענה .רוטשילד רון כנגד

 שעברה בשנה להצבעה עלה זה .פנים משוא פה יש כיועץ חתום והוא מאחר .הטענה באה ומשם

 שכולם כדי נכונה בצורה זאת להניח שצריך חושב אני .להתמודד יוכל שלא וחשבו אחר במקום

 .יבינו



 שיכולים מסוימים אנשים של הגבלה על שהוקמה בוועדה שהתקבלה החלטה הייתה: גרצמן

 .רון נגד לא זה אך רון את דוגמא לקחו להצטרף

 .רוטשילד רון נגד זה שם אוהל מבחינת: אקלר

 ?עניינים ניגוד אין או יש האם :שניידר

 למשהו קשור זה עובדים לארגון ששייך מישהו או פוליטית במעורבות נגוע מישהו האם : רוטשילד

 .פנים משוא זה מה להתייחס צריך .אחר

 .עניינים ניגוד של ענין לי יהיה לכהן יכול שאני פוליטי תפקיד בכל: שניידר

 ההמלצה פי על שלא ייבחר מישהו אם ,העירוני הועד מה יודע לא אניו העניין לצורך אם: רוטשילד

 ?הבחירות יפסלו

 .העיריה מול הספר בית של גיבוי יהיה לא .העירוני הוועד מול זאת לחדד ביקשתי: אקלר

 .ייפסלו הבחירות ,כן:  גרצמן

 לא מאידך .העירוני הועד מול עימות של למצב מגיעים אנו ההמלצה את מקבלים לא אם: רוטשילד

 .להכילו צריך תקנון מכילים אנו אם ,ייבחר מי משנה לא באמת זה .ממשיך זה לאן ברור

 ,מועמדות להגיש שרוצה מועמד שכל הוחלט .הועד תקנון את עצמנו על להחיל האם: רוטשילד

 לניגוד חשש ,כלל אותו לגביו שחל עצמו לגבי שחושב מי כל ,פוליטי פעיל ,שירות ותןנ הוא

 .פוליטי ופעיל החינוך משרד איש ,עירייה עובד ,מהסיבות אחת מחמת סיםאינטר

 ? מועמדתו מציג מי

 שהוא הראשונה השנה זו .הכיבוד את שהביאו כהן ולמשפחת לאליעזר להודות רוצה אני  :אקלר

 .גדולה כך כל מחויבות עצמו על נטל וכבר איתנו

  .יהיה כך חשאי ר"יו של לבחירות פתק מבקש מישהו שאם זה שנהוג מה

 .חשאית הצבעה הורים ביקשו בהצבעה

 .סגן נמנה מכן לאחר

 תמיד לא תפקיד בעוד הצורך ולכן שכבה של היה אחד כל נציגים ארבעה החזקנו בעבר: רוטשילד

 .כיף מספיק יש ר"יו ויש שכבה לכל נציג יש אם .סגן למנות נכון זה

 .אקלר ועופר גרצמן איריס מועמדות מגישים

 שנים 7 במשך ,בוועד תפקידים של ענפה פעילות ,שם אוהל לנציגת מועמדות מציגה אני :גרצמן

 במקום התושבים לטובת פעילה אני. ארצי ר"יו סגן ,הבינלאומי הבנק עובדת אני .עליות ר"יו

 .מגוריי

  .ילדנו זכויות על לשמור מתחייבת אני

 |.משותפות מטרות ,פעולה שיתוף על לשמור צריכים הורים ועד שהתנהלות מאמינה אני

 שיתוף ,השני הצד על כבוד בשמירת תמיד הצורך במידת לעימותים להיכנס חששתי לא מעולם

 .לפעול אמשיך וכך פעלתי כך הועד חברי של פעולה

 .הספר בית זכויות על אשמור החינוך באגף קשריי במסגרת

 .וילדנו הספר בית לטובת טוטאלית תהיה ההתגייסות אזי אבחר אם



 בשנה 'יב סיים אביב בני ,ילדים לשני אב ,שנקר במכללת מידע מערכות בתחום עובד אני: אקלר

 .'י בכיתה שרון ובתי שעברה

 ועד ר"ויו ם"יהל ספר בבית ההורים ועד ר"יו .ס כולל ,הילדים של בוועד להיות התנדבתי תמיד

 פה יש .לעשייה מקום הוא םהמקו. קדנציות משתי ביותר לכהן צריך ר"שיו מאמין לא אני .ההורים

 .לעשות מה הרבה פה ויש הספר בבית ילדים 0011 פה יש .הילדים למען עשייה של עצום סיפוק

 .כהחלטה הזה הנוהל את והעברנו שעברה בשנה ונהלים ביקורת ועדת ר"כיו כיהנתי

 יבותמס של ההתנהלות כל על האחראית ועדה ,'יב מסיבות ועדת ר"כיו גם כיהנתי שעברה בשנה

  .כפורטל - אנחנו ,להורים ראוי אתר שהקימה המחשוב ובועדת קשר בועדת פעיל הייתי .הסיום

 פעילות כולל ,לקבל יכולים שהילדים דברים יותר להרבה נגיע ביחד נפעל שאם מאמין אני

 .העירוני הועד עם משותפת

 סתם לא זה ,טועה כזה בהרכב פה שיישבו תצפו אל .מקום לו יש ,לעשות שרוצה מי: רוטשילד

  ואני היות העניין לצורך המועמדות את מגיש לא אני .בפתיחה שנאמר מה את שאמרתי

  בית הנהלת עם פה להתנהל שצריך הבנה מתוך שתבחרו מצפה אני .באבי לטפל צריך

 .פעולה בשיתוף לעבוד חייבים ,תקינים יחסים על לשמור צריך ,הספר

 .לעבוד אפשר הספר תבי עם ,ילדים לגידול טוב הספר בית

 כל עם פעולה בשיתוף נעשה הכול  .השנים לאורך עשו שהם מה על הורים להרבה תודה מוקיר אני

  .שמסוגלים אנשים שני פה יש .לכולם מודה אני .ההורים

 .התלהמות ולא נינוחות מעדיף שאני ברורה שלי הדעה

  .ספר בית כ"ואח כיתה ועד חברכ שימשתי ,ר"יו סגן לתפקיד מועמדות להגיש מבקש אני: שושני

  את להשלים אוכל שאני חושב אני כסגן .המנהל עם טוב קשר ,רון של לדברים מתפרץ אני

 .בועדות גם לשמש אשמח אני .הספר בית מול לעבוד הצלחתי .זה העניין

 .ר"יו לסגן מועמדות מציגה רובין קרן: מאיה

 ?ר"כיו כסגן לשמש יכול אני האם: רוטשילד

 .העירוני הוועד ידי על ייפסלו הבחירות .ניתן לא התקנון לפי :גרצמן

 ?ר"יו לסגן עצמכם את תעמידו האם נבחרים לא ואתם במידה האם ועופר איריס: רוטשילד

 כן: גרצמן

 כן: אקלר

 .הספר בית ר"כיו קולות ברוב נבחרה גרצמן איריס שנערכו בבחירות

 ר"יו כסגן נבחר אקלר עופר

 ותלוועד בחירה: יפעת

 . כספים בועדת ח"רו צריכים אנו

 'יב ועדת – טקסים ועדת

 ונבחרה מכרז עשינו 0.19.2104 -ב לפולין תלמידים לשלוח גן רמת עירית של שאיפה יש: גרצמן

 .החינוך אגף ידי על ומוכר מתואם המכרז .חברה



 .לפולין למשלחת אחת בקבוצה 'יב כיתת רוב את להוציא רצון יש

 .המחיר את להוזיל יכולה הכמות -אקלר

  הכול ,חוזה כולל חומר המון לי יש ,מהר שיותר כמה שיתכנסו 'יב ועדת מנציגי ביקשתי

 .השכבה נציגי עם ראשונית לישיבה מועד בהקדם לקבוע חשוב אך ומודפס בדיסק

 יהיה שהשנה צריך ממקום אחת חולצה ,אחד כובע לילדים שיהיה חשוב ,מכרזים ועדת: יפעת

 .לנו יעזור וזה לילדים לעזור דאיכ ,דחא מקום

 .קשר ועדת ,מחשוב ועדת ,ונהלים ביקורת – נוספת ועדה

 .שעברה בשנה שהתקיימה בישיבה היה זה . באתר יהיה לא מצוטטים הורים של פורום

 קשר ועדת

  מכרזים ועדת

  כספים ועדת

 נהלים ועדת

 ןעדת יב

 .החלטות תקינות שנוודא כדי וריםהה לוועדת משפטי יועץ גם לבקש רוצה אני השנה: אקלר

 בעיני חן מצא ולא לכיתה משהו עשיתם אם ,מתנדב בחדר פה שיושב אחד כל ,סוגיה עלתה :יפעת

 היום עד .עלינו להגן יכול חוקית שמבחינה אחד אף ואין פוליסה אין ,תביעה הגיש והוא ההורים

 ונתבע משהו שעשה לב בתום תנומאי אחד כל הכללי הארצי הועד ועם ,העירוני הועד עם ודיברתי

 פוליסת יש ,כזו פוליסה למצוא שנים כמה מנסים אנו . עליכם היא שלכם המשפטית ההגנה

 .העירוני הועד עם דיברתי ,משרה ונושאי דירקטורים

 .העשיר הכיבוד על כהן למשפחת נוספת תודה באמירת הסתיים הערב


