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סיכום פגישה בנושא קרן קרב מיום 19.1.2016
משתתפים:
תוכנית קרב :אוסנת דגן-מנהלת תפעול אזור המרכז.
אסף שטיין-רכז קרן קרב בחולון.
רותם – מנהלת תחום טכנולוגיות מידע ורובטיקה בעיר
חנה – מנחה של התחום בעיר
מינהל החינוך :יהודית בראון-מנהלת האגף לחינוך יסודי
אילן קומה-מנהל אגף ארגון ובקרה.
טלי – חשבת המנהל
אביטל – מנהלת בי"ס הס
ועד הורים עירוני :שמעון יום-טוב ,דורית קסוטו ,אלון מוכתר
נציגי בתי ספר :בת אל וסגניתה-ישעיהו ,רני – בן צבי.
יהודית מציגה פעם בשבוע לבתי הספר את אחוזי הגבייה בגין קרן קרב ,ביחס לעצמם וביחס
לבתי הספר האחרים .ממוצע גבייה עומד על כ .90% -המנהל שבע רצון מאחוזי הגבייה.
כל אישורי ההורים לקיום התוכנית נסרקו והועברו למנהל.
כל בתי הספר בחולון נכנסו לתוכנית קרב.
תנאי לקבלת הנחה –  50%תשלום מראש כדמי רצינות.
יתקיים דיון ביחס לתשלום חלק ההורים לשנה הבאה בקרוב.
למתקשים לשלם – ניתן לשלם ישירות בעירייה כל חודש בלי שובר כל סכום.
יתרות תשע"ה
כל בתי הספר ביתרות זכות מהשנה שעברה.
החל משנה זו ,ברגע שלא מנצלים את היתרות במהלך השנה ,משרד החינוך מושך באופן אוטומטי
ובמידית את החלק שלו (אני מזכירה שכספי תוכנית קרב מתחלקים  1/3משרד החינוך 1/3 ,עיריה
 1/3הורים).
על כן ,יש לשאוף לנצל את מלוא היתרות תוך שנת הלימודים ,דהיינו עד  30.6כל שנה!
לאחר מועד זה ,עומדים לרשותנו רק כספי רשות והורים .ע"פ חוזר מנכ"ל 10% ,מהגבייה
הכוללת ,ניתן להעלות לשנה הבאה .עקרונית ,אם לבית ספר תישאר יתרה מעבר ל ,10%-הרשות
תמשוך את חלקה והיתרה תוחזר להורים.
לציין ,כל היתרות של בתי הספר עומדות בטווח של ה!10% -
לצורך "העלאת" היתרה לשנה הבאה ,על ועד ההורים המוסדי להתכנס ולקבל החלטה בשם כל
הורי בית הספר ולחתום על מסמך עבור המנהל המאשר "העלאת" הכסף לשנה הבאה.
לגבי כיתות ו' -יש להחזיר את היתרות להורים.
שמעון – האם אוסנת יכולה לספק דו"ח יתרות עדכני במהלך השנה על מנת שנוכל לנצל את
הכספים?
אוסנת – עפ"י משרד החינוך אסור לספק את היתרות כי הן לא מדויקות .אבל ,כל חודש נשלח
למנהל בית הספר דו"ח ביצוע.
מנהלת הס – "אני לא מקבלת"

יהודית מבקשת מאוסנת לוודא שכל המנהלים מקבלים את הדו"ח מתוכנית קרב.
בסביבות חודש אפריל יוכלו המנהלים באמצעות הדו"ח יחד עם הועד המוסדי לקבל החלטות
בדבר ניצול יתרות הכספים העומדים לרשות המוסד .לפני פסח כל בית ספר יעשה הערכת יתרות
מול הרכז ויקבל החלטות לגבי מימוש יתרות הכספים .יש לבצע דיאלוג ישיר עם הרכז בנושא
פעילויות וספקים.
יהודית-עד יום א' מתבקשים הועדים והמנהלים להעביר את החלטתם לרשות ביחס להעלאת
הכספים הנותרים לשנת תשע"ו או להחזיר להורים.
הבענו את מורת רוחנו על כך שלא הודיעו לנו מבעוד מועד על כך שעלינו לקבל החלטה זו במיידית.
המידע על יתרות הכספים יועברו למנהלי בתי הספר.
אפשרויות לניצול יתרות כספי תוכנית קרב
עקרונית ,לא ניתן לרכוש ביתרות הכספים ציוד טכנולוגי אלא רק לצרוך שירותים לילדים ,אבל,
יש נהלי רכש של משרד החינוך .בית ספר יכול להתארגן ולהגיש בקשה למשרד החינוך ואז אפשר
יהיה לקנות ברקו ,מסכי טלויזיה ,מצלמות (אם יש תוכנית צילום).
ניצול הכספים יעשה דרך הספקים המאושרים של תוכנית קרב אך אפשר להוסיף ספקים חדשים
באמצעות פנייה לרכז הרלוונטי.
אוסנת תעביר ליהודית את רשימת הספקים ונהלי פתיחת ספק אשר יועברו בהמשך גם להורים.
תוכנית קרב
נציגי תוכנית קרב הציגו מצגת (תועבר בימים הקרובים) ביחס לתוכניות הקיימות היום בעיר.
רותם הציגה תוכנית חדשה אשר תורכב מתלמידים שייבחרו מכל בתי הספר בעיר ,פיילוט
ל"מייקרים" .התוכנית הינה בנושא יוזמים חדשנות וטכנולוגיה .בשלב מאוחר יותר יהיה ניתן
לקחת את התוכנית גם ברמה בית ספרית.
שמעון מציע שהתוכניות שייבחרו ע"י בתי הספר יהיו בהלימה לרצף החינוכי בחטיבה – רצפים.
שווה לחשוב גיאוגרפית למי מבתי הספר התוכנית מתאימה.
מנהלת הס מציעה לפגוש את מנהלי החטיבות המוזנים ויחד לחשוב על תוכניות לרצף.
כללי
יש חוסר שביעות רצון של ההורים בחלק מבתי הספר .לדברי נציגי הקרן ויהודית הבעיות נפתרות
נקודתית.
יהודית – בדינור היתה בעיה עם תלמיד ומדריכה בתוכנית חוק ומשפט .בבירור שנערך בבית
הספר היו חילוקי דעות .בפועל ההורים לא שולחים לבית הספר את הילד מזה שבועיים ודורשים
את פיטורי המדריכה .לאור כך ההורים הוזמנו ליהודית לשיחה.
לפנים משורת הדין ,יפצלו את הכיתה ויכניסו מדריכה נוספת ,למרות שהקבוצה קטנה מאוד ,לא
יהיה ניצול גדול יותר של כסף.
המדריכה עובדת בבית הספר מזה  4שנים ונחשבת למדריכה טובה.
שמעון ינסה לעזור בנושא.
ועד ההורים העירוני מודה על פגישה יעילה ונעימה.
בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה.

כתבה :דורית קסוטו – יו"ר ועדת קרן קרב

