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ענבל פרידמן – אישור לקניית מיקרוגל למטבחון של התיכון מכסף שנשאר מהכסף שאספנו ליום המורה .
עלתה פנייה לעזרה לטובת תלמידי י"ב שלומדים באמירים שאינם תושבי הכפר ואינם מוזמנים למסיבת המתגייסים
שמארגנת ועדת החיילים של הכפר .שרון וליאת גולדנברג (רכזת שכבת י"ב) נפגשו עם אייל שמואלי וחני (מנהלת
מחלקת חינוך) כבר לפני חודש.
שרון עדכנה לגבי שינוי בתוכנית הטיולים של התיכון החל מהשנה  .כל תלמידי התיכון יוצאים יחד לדרום ; היום הראשון
כל השכבות מטיילות יחד .ביום השני תלמידי י"ב ממשיכים לאילת ; הטיול של כיתות י"ב הוא  4ימים ושל כיתות י'-י"א
הוא  3ימים .מכיוון שהיה שינוי בתוכנית לאחר גביית תשלומי הורים ,נשארו כ  . ₪ 12,000בכסף הזה תלמידי י'-י"א יצאו
לטיול יומי כלשהו עד סוף השנה .לשם הבהרה – הטיול שהיה עד כה היה טיול מים לים למשך  4ימים ונגבתה עליו
תוספת על יום טיול נוסף ולכן נשאר הכסף .לכן ,בשנה הבאה התקציב לטיולים יישאר אותו דבר.
שרון עדכנה על אירוע חמור בסמינ ר חברה וכלכלה של שכבת י"ב שהתקיים בשבוע האחרון של מרץ .קבוצה של כ 12
בנים קיבלה אישור מיוחד להגיע ביום השני של הסמינר כיוון שהם הלכו לחתונה של אחד ממדריכי הנוער שלהם .בשל
המצב הבטחוני המסוכן  ,שרון הנחתה את צוות המורים שליוו את הסמינר ,לשנות את המסלול ולא לנסוע לדרום
כמתוכנן .לאחר הוחלט על נסיעה לצפון – לחיפה ולטבריה .הייתה אכזבה גדולה בקרב התלמידים ,אבל קבוצת הבנים
שהגיעה על הבוקר מחו בתוקף ולא הסכימו לעלות על ההסעה  .לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים ,המחנכות יחד עם שרון
קיבלו החלטה להמשיך עם שאר השכבה ואילו קבוצת הבנים החליטה להישאר בת"א (אפילו שהוקצה להם מיניבוס
נפרד) .בסופו של דבר ,הם חזרו ברכבת לנהריה שם חיכה להם תמיר קסל והעלה אותם על מונית לכפר ורדים .יש לציין
כי זהו אירוע חריג מאוד – הנהלות מחוז צפון ומרכז של משרד החינוך היו מעורבות .התלמידים הושעו לארבעה ימים
והוזמנו לשיחה עם שרון ומפקחת בית הספר.
יום המעשים הטובים בבית הספר במסגרת יום המעשים הטובים בכפר ורדים בחסות המרכז הקהילתי :
א .שכבת כיתות ז' – ריענון מבנה המשכ"ל
ב .שכבת ח' וט' – ניקיון הכיתות והמסדרונות  ,הכנת עוגות וחלוקת לצוות בית הספר
ג .שכבת ט' – ריענון שביל נורמן (כשמזג האויר יאפשר)
ד .שכבת י' – ביקור בבית בחורש ובבית חולים נהריה וחלוקת משלוחי מנות בפורים
ה .שכבת י"א  -יחד עם גלעד המורה לספורט ניערך שיעור ספורט באולם עם תלמידי כיתת  CPמבית ספר תפן
ו .שכבת י"א – י"ב – ביקור בבתים של עמותת כוכב בכפר ואפו איתם עוגיות
ז .מוזיקה – ראובן מלאך עם כיתות ז' ניגנו ושרו באירוע למתנדבים בכפר
משאלת לב – הפנינג גדול של כיתות ח' ; ניתן לתרום למכירה ליד  .2תאריך???
המפגש הבא ב  12/05/19יום ראשון

רשמה :גלית אפורי

הרחבה בנושא מסיבת מתגייסים (סעיף :)2
הפרדת הבוגרים ,שאינם מתגוררים בכפר ,מיתר חבריהם רגיש מאד ונשמע לרובנו מקומם .אנו מזמינים ומנסים לצרף ילדים
מישובים סמוכים ללמוד באמירים ,במטרה לתמוך בבית הספר ולהגדיל את מגוון החברים של הילדים וכן הגדלת יכולות בית
הספר ומצד שני החלטה מנהלתית מפרידה ביניהם במסיבה שעורכים להם לפני הגיוס .אותם נערים ונערות אשר בוחרים
לקשור את שנות הילדות שלהם כחלק מחברת ילדינו במהלכן נקשרים קשרי חברות ,שילוו אותם לכל החיים ,לא יכולים
להיות מופרדים חברתית בגלל סיבה טכנית כלשהי.
עפיפה חברת הועד ,סיפרה בישיבה על הפגיעה והעלבון שחווה בנה ,שלמד בכפר ורדים מגיל הגן ועד וסיום י"ב באמירים
והתברר לו כי אינו מוזמן למסיבה עם חבריו.
בישיבה ,ענבל לקחה על עצמה לברר את העניין מול ועדת חיילים ומול ראש המועצה .לאחר הפגישה היא עדכנה כי הילדים
תושבי החוץ יוכלו להשתתף במסיבה בתשלום של  ₪ 50אך לא בטקס ( .על פי החלטת הועדה בגיבוי ראש המועצה ).
לדעתי ,עלינו לא להניח לנושא זה ולשאוף לשיוויון מלא  .ילד שהעביר את שנותיו בבית הספר המרכזי של הישוב ,הוא חלק
מהקהילה בלי קשר אם הוריו מתגוררים בכפר.
קובי

