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 הערות אחריות סטטוס טיפול תיאור הנושא ד"מס

ארוחת בוקר ביום  1

 המורה

ס על "כל צוות ביה םעופר הודה בש

שנציגי הארוחה הטעימה והמושקעת 

ההנהגה ארגנו וההתגייסות היפה של 

 .הורים רבים מבית הספר

  

בה ותחושה עופר עדכן כי יש אוירה טו ס"אוירה טובה בביה 2

פחתו מקרי , ס"טובה בקרב תלמידי ביה

ומספר התלונות קטן  םוהוונדליזהאלימות 

 .משמעותי

 .עופר מקווה כי מדובר במגמה מבורכת

  

ס ירדה מליגת "נבחרת הכדורסל של ביה נבחרת הכדורסל 3

נקבע מפגש משמעותי עם הגורמים . העל

ה במטרה לשפר את ייבבני הרצל

 .הקשרים

  

אירועים  עדכון 4

 לשכבות השונות

סיור בבית , סיור לכנסת :ב"שכבת י

 הצגה ועוד, ן"סדנאות חוש, המשפט

מסע ישראלי שהיה מצוין  – א"שכבת י

 .ומאורגן לתפארת

ביקור בבית לוינשטיין בנושא אלכוהול 

 .ונהיגה וסדנאות חינוך מיני

יול שנתי שהיה התקיים ט – 'שכבת י

והמורים  וות הטיולמוצלח מאד למרות שצ

עבדו קשה מול חדרי המצב להתאים את 

 .הפעולות למזג האוויר

אירוע תעודות זהות , הפסקה פעילה

בירושלים מכיוון שתעודות הזהות הם 

לא תהייה חלוקה של תעודות , ביומטריות

במקום זה יקבלו התלמידים תעודות , זהות

 .מחצית

להיות  –" גשר"פעילות מטעם ארגון 

 .אזרח

  



מפגשים עם  –" אחים שבט"פרויקט 

 .חרדים ועם ערבים

 

מתכונת בהיסטוריה  5

 א"לשכבת י

כי התלמידים השיגו ציונים  ,עופר עדכן

 הים מאד במתכונת בהיסטוריהבוג

  

ביקור ראש העיר  6

 ס"בביה

בסיור של ראש העיר והנהלת העירייה 

נערך מפגש , בית הספר תפעילויוהוצגו 

ש זה במפג, עם תלמידי מגמת תקשורת

הוצגו סרטונים קצרים שהכינו התלמידים 

עמדות בהם יוצגו  3-4וסוכם כי יוקמו בעיר 

נערך מפגש עם חברי מועצת , הסרטונים

 .התלמידים

 .מראש העיר טובהס קיבל הערכה "ביה

נקבעה פגישה לעוד חודש ובה תועלה 

ס "רשימת נושאים ודרישות של ביה

 .מהעירייה

  

הנצחת זכרה של  7

 ל"ז ציפי מל

מבקש  –עמירם  –ל "בעלה של ציפי מל ז

להנציח את זכרה בביצוע שיפוץ נרחב 

 .ס"בספריית ביה

מר מל השקיע כסף פרטי רב מאד בשיפוץ 

 .ס מודה לו על כך"וביה

נעשתה פניה לעירייה שתידון בפגישה 

ל שתשקיע "הקרובה עם ראש העיר והמנכ

 .בשיפוץ סכום זהה להשקעתו של עמירם

  

כי רק עכשיו הוחלף קבלן  ,עופר עדכן ניקיון הוחלףקבלן  8

ההורים . הניקיון העירוני ויש מנקה חדשה

כי השירותים לא נקיים ואין בהם  ,התלוננו

 .סבון ונייר טואלט

הוחלט לשתף את מועצת התלמידים 

 .בתורנות התראה

ס כי "עליהם להודיע לגורם שיוחלט מבהי

ח ס ידאג לשלו"השירותים מלוכלכים וביה

 .את המנקה

  

מבחני  2התנגשות לעיתים בין  מתקיי 'מבחן במועד ב 9

 . 'מועדי ב

עופר עדכן כי קיים קושי אובייקטיבי למצוא 

בין שלל ' מספר תאריכים מועדי ב

 .ס"האירועים המתקיימים בביה

נרשמים תלמידים  בנוסף צוין כי הרבה

וחלק גדול ניגשים חלק לא ' למועדי ב

פר ציון מטוב מאד במטרה לש ניגשים 

  .לא בהכרח מתכוננים, למצוין

חלק מהתלמידים לא רואים סיבה לא 

 .אין מה להפסיד', להירשם למועד ב

  



לתת אפשרות הינה ' של מועד בהמטרה 

את הציון שלהם לתלמידים שכשלו לשפר 

ולאפשר לתלמידים שמסיבה כל שהיא לא 

 .יכלו לגשת למבחן הראשון

יון המבחן כי צ בית הספר החליטלכן 

אם הוא גבוה יותר מהמבחן ', במועד ב

' התוצאה של המבחן במועד ב, הראשון

 .היה הציון הקובעת

כמובן שיש , אם נמוך יותר יעשה ממוצע

לפני ההחלטה  שיקול דעת לצוות החינוכי

 .של ערכית ממוצע

הערכות לתעודות  11

 מחצית

התחילו בישיבות ציונים לקראת תעודות 

 .המחצית

  

רישום לשנת  11

 הלימודים הבאה

יתקיים יום פתוח לתלמידים  18212: ב

 המעוניינים במגמות האומנויות בלבד

 .יתקיים יום פתוח כללי 14213: ב

 371יש " בן גוריון"ו" רעות"ב "כיום בחט

 271ס ערוך לקלוט עד "ביה. תלמידים

 .תלמידים בלבד

  

יוזמת חינוך עירונית  12

 חדשה

ל עיריית הרצליה הוצג החזון החינוכי ש

נציגי תלמידים , נציגי הורים, בפני מנהלים

 .ומשרד החינוך

החזון הינו הקמת תשתית שתאפשר 

אחד להשתתף ספר לתלמיד בבית 

בלימודים בבית אחר בו קיימת מגמה שלא 

 .נמצאת בבית ספרו

לצורך כך יש צורך להקים תשתית 

 .טכנולוגית מתאימה בבתי הספר

הבטיח אגף החינוך ראש  יעקב נחום 

כי הפיילוט לפרויקט יערך בתיכון  ,לעופר

 ".יובל"ה

 

  

נערכה פגישה של עופר עם ראש מחלקת  ס מקדם בריאות"בי 13

הבריאות בהשתתפות שלומי אילתי שהינו 

פעיל בנושא זה מזה שנים רבות בוועד 

ס "יב"ס הצטרף לתוכנית "בי, העירוני ודני

כיתה בשלב זה סוכם ש" מקדם בריאות

. אחת מכל שכבה תזכה לשיעור יוגה

דימוי עצמי , תזונה: על נושאים כגון וישוחח

המטרה הינה להרחיב פעילות זו לכל , ועוד

 .תלמיד בבית הספר שיהיה מעוניין

  

פגישות הכנה  14

 ר ואתגר"לכיתות מב

התקיימו פגישות בחטיבות עם הגורמים 

ם לגבי התלמידים שישובצו יהרלוונטי

 . אתגר ומבר: לכיתות

  



 2 -בתשובץ תלמידים  51כמות של 

 .המסלולים

כי פנה לעירייה בדרישה לקבל  ,דני עדכן תשלומי הורים 15

יב שחסר עבור כסף להשלמת התקצ

 פעילויות שהורים לא שילמו תשלומי הורים

 .בגינן

העירייה הסכימה להשלים את ההנחות 

ות בהתאם לקריטריונים של הנח, שניתנו

 .העירייה

עקב פעילות של הוועד העירוני הוסכם כי 

החלטה זו על מימון ההנחות תורחב לכל 

לבתי  ובימים אלו יועבר, בתי הספר בעיר

הספר הקריטריונים החדשים למתן 

 .הנחות

החלטה זו אינה פותרת את הבעיה של 

הורים שאינם מגישים בקשה להנחה או 

הנחה בהתאם שאינם זכאים ל

ואינם משלמים תשלומי , לקריטריונים

הורים ופוגעים ביכולת להוציא את ה

 .הפעילות המתוכננת לילדינו

וההורים שכן משלמים מממנים את אותם 

הורים סרבני התשלום בפעילות שבית 

 .הספר מסוגל להוציא

לדבריי עופר על פי החוק מותר לא להוציא 

לא ילד לפעילות רשות שבעבורה הוריו 

 .ולא פשוטאך מדובר במצב מורכב , שילמו

בעקבות המסע ₪  18,111גירעון של יש 

בטיול של ₪  17,111וגירעון של , ישראלי

עופר נאלץ ש מצב זה גורם לכך', שכבת י

תקציב הניהול לכסות גרעון זה מתוך 

 .העצמי

בעקבות זאת המצב הוא שלבית הספר יש 

דבר , פחות תקציב לתחזוקה שוטפת

 .בילדינו שפוגע

גע עקב הגבייה הנמוכה בשכבת נכון לכר

 -ב הטיול של השכבה שמתוכנן ל"י

בית הספר והנהגת , לא יתקיים 19.2.18

ההורים יעשו מאמץ שההורים שטרם 

שילמו ישלמו את אגרת התשלומים כך 

 .שהטיול ושאר הפעילויות ייצאו כמתוכן

בעיית הגבייה קיימת גם בשכבות האחרות 

לו יפעלו לגביית וגם בשכבות א

אחרת פעילויות מתוכננות , התשלומים

 .יתבטלו

  



מו שההורים משלמים כעופר העלה רעיון ש

לספק חיצוני על המסע לפולין ומי שהוריו 

כך צריך , לא יוצא למסע –לא שילמו 

להתנהל עם הספק של מסע ישראלי 

שהתשלום יהיה מול הספק . לדוגמא

 .ס"ישירות ולא מול ביה

המסע לפולין  אינה פעילות לדבריי דני 

שמשקפת את שאר הפעילויות בבית 

הספר גם לא את הטיולים של שאר 

לכן בספק אם הצעתו של עופר , השכבות

 .הנושא ייבדק, ישימה

הנחות  וועדת ההנחות התכנסה ואישרה וועדת הנחות 16

הגישו בקשות ועמדו לכלל התלמידים ש

עקב החלטת  ,בקריטריונים לקבלת הנחה

עירייה על מימון ההנחות יקבעו ה

ולא  קריטריונים חדשים שהינם שונים

את הקריטריונים שנלקחו בהכרח תואמים 

 .בחשבון עד כה

לאחר קבלת הקריטריונים החדשים יבדקו 

 .התאמת ההנחות שניתנו לקריטריונים אלו

  

של משרד החינוך שמוציאה פולין  מנהלת 2118מסע לפולין  17

עד ואחראית עליהם  את המסעות לפולין

כה מימנה את המדריכים והאבטחה אך 

המימון יפסק ולכן חלק מכי  ,כעת הוחלט

 .תתייקרעלות המסע 

בקרוב הוועד העירוני יערוך מכרז למסע 

לפולין בעקבותיו נדע מהי ההשפעה של 

 .ל"השינוי הנ

  

הנשף שהינו אירוע פרטי שאינו קשור  ב"נשף י 18

תום שנת לבית הספר וייערך לאחר 

הלימודים הינו אירוע משמעותי וחשוב 

עקב כך כבכל שנה התנדבו מספר , לילדינו

התנאי לכך היה , הורים לעזור לילדים

 . שהאירוע יהיה ללא אלכוהול

נערכה פגישה עם נציגי הילדים בה עלה 

הם , הנושא ולאחר התלבטויות של הילדים

החליטו כי הם מעדיפים את עזרת ההורים 

נערכה פגישה , עם אלכוהולמאשר נשף 

עם מפיקים שונים יחד עם ההורים ונערכו 

סיורים במקומות לקיום הנשף עם נציגות 

 .ההורים

לאחר סיורים אלו נציגי ההורים קיבלו 

שהתלמידים החליטו לערוך אירוע הודעה 

עקב כך נציגי ההורים , כולל אלכוהול

  



הודיעו לתלמידים שאינם מוכנים להיות 

ת אחריות ולחתום על מעורבים ולקח

 .הסכם עם המפיק במצב זה

דני יידע אותנו שכתוצאה מהחלטה זו 

התלמידים מתנהלים עצמאית מול המפיק 

 6 ,ולמיטב ידיעתו ומשיחה עם המפיק

תלמידים חתמו בשם כל השכבה על 

 .הסכם מול מפיק מסיבת הנשף

דני מקווה שההורים של הילדים שחתמו 

ם לאירוע עם או הורים אחרים שכן מסכימי

יצרפו חתימתם להסכם ויעזרו , אלכוהול

 .לילדים בארגון הנשף

ס ישוחח עם "ההורים ביקשו כי ביה

הנושאים החינוכיים התלמידים על 

 ,הקשורים לנשף

כגון החלטה של הרוב שגורמת לכך 

ואסור להם  18שתלמידים שמתחת לגיל 

לשתות אלכוהול משלמים סכום זהה 

עלתה ( ₪ 381)למרות שעלות הנשף 

בעיקר עקב ( ₪ 311שנה קודמת )מאוד 

ונושאים חינוכיים נוספים , מרכיב זה

 .הקשורים באירוע זה

כי ההסעה חזרה  ,התקבלה תלונה הסעות 19

 . בתחנה ס עוברת ולא עוצרת"מביה

ס שיודיע לחברת "מביהמטפל בקשו גורם 

ברגע שאחד התלמידים יעדכן " מטרופולין"

 .בתחנה כי האוטובוס לא עצר

בית הספר יוציא הודעה בה יציין שוב את 

שעות האיסוף והגורם אליו ניתן לפנות 

 ,בבית הספר שיטפל בבעיה בזמן אמת

מטעם הנהגת ההורים מטפלת בנושא 

נא להפנות גם , ר דפנה פישל"סגנית היו

 .אליה בעיות בנושא זה

  

כי יתחשבו בתלמידים להם  ,הורים ביקשו הארכת זמן 

מן למבחנים ויאפשרו להם הארכת ז

להיבחן ללא הפרעות של כניסה ויציאה של 

לתמידים או מעבר לכיתה אחרת להמשך 

 .המבחן

עופר עדכן כי במבחנים שכבתיים 

התלמידים שזקוקים להארכת זמן ישארו 

בכיתתם ולא ידרשו לעבור לחדר הארכת 

בנוסף הוא יעשה את המאמץ שפתרון , זמן

 .זה יינתן בשאר המבחנים

  

 


