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 נושאים שהועלו בדיון:

 הערות אחריות סטטוס טיפול בנושא תיאור הנושא מס"ד

 של עופר, צויין יום ההולדת  עופריום הולדת ל 
עוגות לכבוד  פזית בכר הכינה

האירוע, תודה רבה לפזית על 
ההשקעה וכמובן הרבה מזל טוב 

 לעופר.

  

סיפר על האירוע עופר  -מסע לפולין  סקירה של עופר 1
, הבהיר לגביי ההכנה עם השגריר

בכל והשיקולים השונים לפולין 
 מסע.הכרוך ב

פגישה בנושא ההורים מבקשים 
טנה של תלמידים הכמות הק

 שיוצאים למסע.
ל האם נכון להמשיך עופר שא

עקב אות להורים, ולקיים הרצ
נוכחות נמוכה נראה שאין לכך 

 טעם.
ות ויניתנה סקירה לגביי פעיל

: צות שונות כגוןיחודיות עם קבו
 , ערבים, קשישים...חרדים
ות אינן לכל התלמידים אך ויהפעיל

יחשפו משתדלים שכל התלמידים 
שלוש שנות לפעילות במהלך 

 הלימודים בבית הספר.
היה פחות מוצלח ממה  יום רבין
בכדי הלקחים נלמדים שציפה, 
 יותר. מוצלחהבאה יהיה שבשנה 

 

קביעת פגישה בנושא 
הערכות למסע לפולין 

ספר מוהגדלת 
יערך היוצאים, 
 בדצמבר

 

מצוקת הכיתות  2
 בביה"ס

הועלה ע"י דפנה ודני הנושא 
החינוך, בפגישה עם ראש אגף 

מכתב לכל הנוגעים עופר שלח 
בדבר בעירייה והציג את המצב 

בפני בית יות העומדות ווהאפשר
 הספר לפתרון הבעיה.

ניידים או לימוד לימוד במבנים 
 במקלט.

ההנהגה הבהירה כי לימוד במקלט 
 .אינו מקובל עליה כאפשרות

עופר והנהגת 
ההורים תמשיך 

ול לפעול אל מ
הגורמים מקבלי 

 ות בעירייהההחלט

 



עדכון מפגישה  3
עם ראש אגף 

 תב"ל

עם ראש של עופר ודני בפגישה 
 הניקיוןעלו בעיות אגף תב"ל 

, מתקני שרותיםות ממתקני השנובע
, נורות מצוקת כיתות שתייה,

 והצללה.
סבר שהתקציב הסתיים ולא הו

ימולאו , בקשותנו נותרו עודפים
לאחר קבלת התקציב בינואר, כך 

 .שהדברים יטופלו בפברואר
מצפה הובהר כי הנהגת ההורים 

בתחילת תבצע התיקון שעד אשר י
שכל תאי , בית הספר ידאג 2020

כך גם לגביי  השרותים יהיו תקינים
 השתייהמתקנני 

יש לערוך מעקב כך 
 2020שבתחילת 

 ההבטחות.ימומשו 

 

חלקם נובע ממתקני השרותים, אך  ניקיון 4
עיקרם נובע מעבודת המנקים זאת 

 ע"י ילדינו.ן השימוש אופבנוסף ל
הספר ידאג  ההנהגה מצפה שבית

לכך שהמנקים יבצעו את עבודתם 
בודה אינה ע, וכאשר העל כך ויקפיד

קבל יבלן מתבצעת לדווח על כך והק
 קנס.

 

  

אחוזי הגבייה הינם נמוכים,  תשלומי הורים 5
ההנהגה מבקשת שבית הספר 
ידאג לשפר את אחוזי הגבייה, 

שכפי שסוכם תלמיד יעמוד על כך 
מסלול /שלא שילם עבור המגמה

 יוצא מתוך המגמה.
הנהגת ההורים תמשיך להפיץ את 

, אך לאחוזי גבייה ההודעות בקשר
ות בית הספר, הרכזים והמחנכ

כים לפנות להורים שלא שילמו צרי
 ולדרוש שישלמו.

  

לצערנו בשלב זה אין בשורות,  סרבני תשלום 6
העירייה אינה פועלת בנושא זה, 

ראש אגף החינוך לא יכולים לדברי 
ה הגלפעול משפטית, בישיבת ההנ

בעוד שא זה, הועלה נוהעירונית 
נדע אם קיימת אפשרות כחודשיים 

 משפטית לפעול.

  

אינם  9ארוניות, מתוכם  384יש  לוקרים 7
 מושכרות.

בסעיף זה לאחר  היתרה הכספית
תשלום עבור כל הארוניות שנרכשו 

ההתחשבנות עם חברת אמבין ו
 ש"חאלף  50 -יעמוד על כ

  

ם הוסכם שכספים אלו מיועדי כספי לוקרים 8
שמשמשים את כל טים לפרוייק

 .תלמידי בית הספר

  



ש"ח  5,000בנוסף סכום של עד 
כלכלית במקרים ישמש לעזרה 

 חריגים וזאת באישור ועדת כספים.

מופעי סיום   9    
 תאטרון

בקשה למצוא חברי הנהגה העלו 
פתרון לכך שמופעי התיאטרון יערכו 

שצופים רבים באולם יותר גדול כך 
יותר יוכלו להנות מיכולתם של 

ל את התלמידים או לחילופין להגדי
 ופעים.מספר המ

  

נערכה  -מסיבת סיום שכבת י"ב  עדכונים 10
שיפיקו את פגישה עם מפיקים 

 האירוע.
הפיץ מתכוון להספר בית  -ון שאל

בכדי למפות את שאלון אנונימי 
 פעילות הילדים בשעות הפנאי.

פעילות עירונית מתקיימת  -כדורעף 
בווטסאפ  של כדורעף לנוער, יופץ 

 הכיתתי.

  

בחירת י"ור / סגן  11
 וגזבר

לג שיחליף את לגזבר נבחר מיקי פ
, תודה רבה ליעל שעיו ליע

 שתמשיך לעזור ולפעול בהנהגה.

  

 
 


