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 הערות אחריות :טיפול בנושא ססטאטו תיאור הנושא ד"מס

 עדכונים של 2
 עופר

 תתקיים פגישה אצל ראש  /1237: ב
 .העיר

  התקיים אירוע להנצחת המנהלת– 
ס קרויה על "הכיכר ליד ביה. ציפי מל

 .שמה

 הניקיון ןהוחלף קבל 

 רבעון  –למרץ  21-/2: ימי הורים/. 

  למגמות התחילו ראיונות הקבלה
 .השונות

  לשנת בכל שכבה כיתות  1צפי של
גידול יפה בכמות . הלימודים הבאה

 .התלמידים שרוצים להגיע לתיכון

 בשנה הבאה יגיעו תלמידים מבצרה ,
 .שפיים ורשפון

  הוגשה  –של דני  התעקשותובזכות
שוב בקשה למשרד החינוך לקבל 

 .₪ 24,777ס קיבל "מלגות וביה

  

 :יימה ישיבת וועדת הכספיםהתק  עדכונים של דני 1
הציגו את היתרות של המגמות השונות 

 .והשכבות השונות
א יש יתרות לא קטנות מסל "וי' בשכבות י

 .רכישות מרצון+ תרבות 
 (בשונה מהטיול השנתי)

 . אחוזי הגבייה היו נמוכים –ב "בשכבת י
יגאל קיבל רשימה של כל  –רכז השכבה 

אישית לשוחח ההורים שטרם שילמו והוא דאג 
עם כל ההורים והתלמידים ואכן מספר 

נוספים שילמו את של הורים משמעותי 
זו הדרך בה יש לפעול בכדי , תשלומי ההורים

לדאוג שכל ההורים ישלמו את התשלומים 
 .עבור הפעילות שילדם משתתף בה

 

 ב רק "בת יכבטיול השנתי של ש/ 
תלמידים שהוריהם כלל לא שילמו 

 .יצאו לטיול
 
 

  



 
 :של אגרת ההורים אחוזי התשלום

 0%/ –' שכבת י
 17% –א "שכבת י
 %// –ב "שכבת י

  מעתה לפני כל יציאה לפעילות מבית
תום על מסמך שהוא חההורה י –ספר 

 .שילם עבור הפעילות
פעול יאפשר לעירייה ל, זהמסמך משפטי 

 בדרך משפטית ולדאוג לכך שהוריו של תלמיד 
פעילות זו ולא שהשתתף בפעילות ישלמו עבור 

 .יתחמקו מתשלום

  תלמיד לא יוכל ללמוד  –בשנה הבאה
במגמה מיוחדת באם הוריו לא שילמו 

 .בגינה

  כספית  מסייע וועד ההורים
בהתאם  לתלמידים שזקוקים לסיוע

 .להמלצת היועצות 

 עזרה כלכלית. 

 64 בקשות הוגשו לקבלת הנחות. 
בקשות אושרו לקבלת הנחה  56

 .₪אלף  5/כולל של בסכום 
 

 :לוקרים
אלף  7/היתרה שעומדת לרשות ההורים הינה 

 , כספים אלו הצטברו במשך השנים
כאשר ₪  7/עבור השכרת ארונית אנו גובים 

משולמים לאמבין לצורך ניהול המערך ₪  57
 .וטיפול שוטף

ההפרש משמש לתיקון לוקרים ורכישת לוקרים 
 .נוספים

" ביןאמ"וועד ההורים רכש עוד לוקרים מחברת 
 . לוקרים 1/7ס "וכעת יש בביה

 (.לוקרים /11בשנה שעברה היו )
על ידי  םהוחלט שחלק מיתרת סעיף זה תיתר

 .ההורים לצורך פרויקט מסוים
הסכום והפרויקט ייקבעו לאחר הפגישה עם 

 .ראש העיר
 

₪  7,777/ לצורך מלגות בסך יתרה קיימת המסע לפולין /
 .משנים קודמות

להגדיל קופה זו בכדי לתת כבכל שנה נדרש 
מענה ראוי לתלמידים שמעוניינים לצאת 

 .ולהוריהם יש קשיים כלכליים
המלגה תינתן בהתאם למדדים שקע משרד 

בנוסף להמלצת , ההחינוך ועיריית הרצליי
 .היועצות

גשר אל "נבחרה חברת  –לאחר מכרז עירוני 
 ". מל

הוציאה מכרז חדש הכולל מנהלת פולין 

  



לשלם על המאבטחים  להפסיק החלטה
על " לגלגל"ולכן רוצים  במסע וההדרכה

 .לערך₪  457ההורים סכום נוסף של 
לין של מנהלת פוזו החלטה כי אנו מקווים 

תיכנס לתוקף רק בשנה הבאה ולא תשפיע על 
 .המשלחת של השנה

נרכשה תמונה כמתנה והועברה לקרן 
כהוקרה על התרומה הכספית שהיא  וסקוביץמ

 .₪אלפים  27העניקה בשנה שעברה בסך 
 

 ע"שבוע גדנ 4
 'לשכבת י

ציו של עופר לאחר שהנושא הודות למאמ
בזכות , הועלה בתחילת השנה על ידי דני

' השנה תצא שכבת י ,ןאשל סיגל מ" הצקותיה"
בין וארה 'בבסיס ג ע"לראשונה לשבוע גדנ

 .2375/: לעד  10375: התאריכים

חודה 
 לסיגל 

 

תוכנית הטיול של  5
 ב"שכבת י

שלומי העלה לדיון בישיבה האם נכון לשלב 
בדומה פעילות ב "בטיול השנתי של שכבת י

" פארק קנדה" בלפעילות שהתקיימה השנה 
או כפי דעתו שיש לשלב יותר הליכה בטבע 

 .ובנופי הארץ
כי צריך להתייחס גם לתלמידים  ,לימור טוענת

ש להם מוגבלות מסוימת ולאפשר בחירה שי
 .בין האתרים

בהחלט ניתן לשלב פעילות מסוג  כי ,דני סבור
הפעילויות בטיול לא יתאימו לכל , זה

אך חשוב ( נכון לגביי כל פעילות)התלמידים 
, לשלב פעילות חינוכית עם פעילות נוספת

צריך להעביר משוב בין התלמידים  לדעת דני
 .לאחר החזרה מהטיול

  

הפקת מגמת  6
 התיאטרון

כיף גדול לראות את , ההפקות היו מצוינות
 .היכולות של הילדים

ההורים בקשו לדעת מדוע ההצגות מוצגות 
 ?ס ולא באולם אחר בעיר"בסטודיו הקטן בביה

לא היה מרווח בין )מדוע לוח הזמנים צפוף 
 (ב"ההפקות לטיול של י

כי צוות המורים של התיאטרון , עופר הסביר
כי , מתעקשים שההופעות יהיו בסטודיו הקטן

היכל "הרכבת התפאורה ופירוקה באולם של 
לזמינות ולעלויות , בהתאם לתאריכים" בעיר

 .הכספיות של הופעות אינו ישים
אך , קיימים אילוצים שונים, לגביי לוח הזמנים

בהחלט יש לעשות מאמץ ולתכנן את 
 .בצורה מיטבית תהפעילויו

  

שכבת מתמטיקה  0
 'י

דפנה ביקשה לקבל חתך ציונים שכבתי של 
 .'ל בשכבת י"יח 5תלמידי מתמטיקה 

התלמידים התלוננו כי המבחן היה מאד מאד 
 .לא הגישו את המבחן. 'קשה וגם מאד ב

החומר לא נלמד היטב ואף תלמידים הטובים 
 .במתמטיקה מתלוננים על אופן לימוד החומר

עופר 
 .יבדוק

 

 


