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נוכחים -צוות ההנהלה -עופר -מנהל  ,איסאק -סגן מנהל ,נירית-סגנית מנהל ,ליאור -רכזת פעילות
חברתית ,יגאל -רכז י"ב ,דפנה -רכזת י"א ,קרן -רכזת י'
חברי הנהגת ההורים – נעמי בכר רוזוב ,ביטון ענת ,סיגל זלאיט ,סיגל פלג ,דפנה פישל ,רקפת
רבינוביץ ,שנקר גילעד ,שם טוב טלי ,מיכל חפץ ,סער בן משה ,שולי סרדס ,זהבית לוסטיגר ,רונית
גולד ,דני מאן ,סיגל מאן ,פאר אריה ,תמי זיתן ,שלומי אילתי
רשמה – סיגל פלג
דני – אמר דברי ברכה ותודות לכל החברים שהקדישו מזמנם והגיעו לישיבה.
הדגיש את החשיבות של שיח בכבוד הדדי תוך הקשבה האחד לשני וכך שחברי הנהגת ההורים דנים
ומטפלים בנושאים שנוגעים לכיתות ,לשכבות ולכלל בית הספר ,נושאים אישיים אינם מטופלים
בהנהגה אלא באופן ישיר מול צוות בית הספר ,כמובן שניתן לפנות לדני בכל נושא והוא יעזור כמיטב
יכולתו.
להנהגת ההורים יש קבוצת ווטסאפ שתעודכן ,בקבוצה משתדלים להעביר הודעות ונושאים
שמתייחסים לענייני ההנהגה ,החברים מתבקשים לא להשתמש בקבוצה לאחר השעה .00:22
עופר -עופר הציג את חברי הנהלת בית הספר שהשתתפו בישיבה ,הצוות הציג עצמו בקצרה ,ועופר
התייחס לנושא התלבושת ,להפתעתו לא היו בעיות מיוחדות בנושא זה שנגרמו ע"י הילדים ,בחורף
התלמידים יוכלו להגיע עם סווטשרט חלק ,מי שירצה להורידו יידרש להיות עם חולצת תלבושת .
עופר סיפר שבימים האחרונים הינו עסוק וטרוד בבעיה שעלתה בנושא המסע לפולין ,לצערו היו
הורים שפנו אליו ולצוות בצורה בלתי הולמת ,פנו גם לראש העיר .הנושא טופל והוא קיבל תמיכה
בדרך הטיפול מאגף החינוך .האחריות הינה לגביי כל המשלחת והוא והצוות פועלים בהתאם כך
שהמסע יהיה מוצלח ובעל משמעות לתלמידים ושכולם ייצאו בשלום ויחזרו בשלום.
בית הספר גדל ב 32 -תלמידים כך שכעת הוא מונה  137תלמידים ,בתחילת השנה נעשו פעולות
לתיקון ושיפור מערכת השעות בהתאם לכל האילוצים .בשנת תשע"ז אחוז הזכאות לתעודת בגרות
עלה בהשוואה לתשע"ו והכוונה הינה שהשיפור ימשיך לא רק בלימודים אלא גם בנושאים החברתיים
ולתלמידים יהי כיף להגיע לבית הספר.
אגרת תשלומי הורים – דני הסביר לגבי ההיסטוריה של המאבק בנושא זה והמאמצים שנעשים
להביא לכך שחוק החינוך יהיה גם חינם ,הפורום הארצי וועד ההורים העירוני ממליץ להורים לא
לשלם את תשלומי הרשות ולהשתתף במחאת התשלומים ,הוסבר מה משמעות אי תשלום של
תשלומי הרשות .חלק מחברי ההנהגה הביעו דעתם ונעשתה הצבעה ,נציג של כל כיתה שנכחה
בישיבה הצביעה.סך הכול נכחו  31נציגים מתוך  02כיתות.
תוצאות ההצבעה היו  31נציגים הצביעו נגד ההמלצה של הפורום הארצי וועד ההורים העירוני ,נציג
אחד הצביע בעד ,הוחלט להוציא להורים אגרת תשלומים בדומה לשנים עברו.
הנחות למשפחות עם קשיים כלכליים -דני עדכן כי השנה בשונה משנים עברו משרד החינוך הורה
למנהלים לא לחתום על אגרת הורים שממנה עולה כי מימון ההנחות נעשה מתשלומי הורים ,בשנה
שעברה נכתב באגרה שחמישה אחוז מהכספים שנגבים מההורים ישמשו לעזרה למשפחות עם
קשיים ,משרד החינוך אסר על המנהלים לחתום על אגרת הורים שכוללת משפט זה ,ואישרה ליו"ר
הנהגת ההורים להוסיף נספח חתום על ידו שיבקש תרומה ,סכום נוסף שיגבה מההורים לצורך מימון

העזרה למשפחות עם קשיים.מכיוון שיו"ר ההנהגה אינו עובד משרד החינוך וגבייה נוספת מההורים,
אל אף שהמטרה חשובה ונעלה ,אינה מקובלת ,אין כוונה להוציא נספח כזה ,וסכומי ההנחות שינתנו
למשפחות עם קשיים יועברו לעיריית הרצליה ,עם בקשה שהעירייה תממן סכומים אלו.
גבייה – בקשר לבעיות הגבייה מספר הורים העלו את הסוגיה של הורים שלהם אין קשיים כלכליים
אך הם אינם משלמים את אגרת התשלומים ,דני הזכיר והבהיר שהורים שאינם משלמים את תשלומי
ההורים ולא מסיבה שהינם משפחות עם קשיים כלכליים ,הינה תופעה ידועה ומבישה ,למרות
ההחלטה שנתקבלה בשנה שעברה על ידי הנהגת ההורים ,לגביי תלמידים שלא שולם עבורם הסכום
הנדרש לפעילות רשות ושאינם ממשפחות עם קשיים כלכליים שהגישו בקשה להנחה,לא לאפשר
להם להשתתף בפעילות הרשות ולתת להם פעילות חלופית ,כל זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל של
משרד החינוך ,למרבה הצער המערכת אינה מאפשרת למנהל בית הספר לפעול בהתאם למתאפשר
על פי חוזר מנכ"ל ,והמפקחת מטעם משרד החינוך ואגף החינוך דורשות מהמנהל להוציא לפעילות
רשות גם תלמיד שלא שולם עבורו ולא מסיבות כלכליות.
דרישה זו אינה מקובלת עלינו ההורים ויש לבחון דרכים כיצד אנו ההורים פועלים לשנותה.
בחירות -נבחרו דני מאן לתפקיד יו"ר הנהגת הורים ,דפנה פישל לתפקיד סגנית יו"ר ,יעל שעיו
לתפקיד גזברית ,שלומי אילתי לתפקיד של ועדת ביקורת.
ועדות – הועדות השונות ותפקידן הוצגו בקצרה ע"י דני ,הורים התנדבו לועדות השונות
ועדת ביקורת – שלומי אילתי
ועדת כספים (כולל הסעות וטיולים והשאלת ספרים) – יעל שעיו ,דפנה פישל ,גילעד שנקר ,סער בן
משה ,ענת ביטון ,דלית ראם ,דני מאן
ועדת מסע ישראלי -סער בן משה ,שרון תדמור ,חפץ מיכל ,שולי סרדס ,זהבית לוסטיגר ,אסקין
דקר,אפרת יונתן
ועדת מסע לפולין – סער בן משה ,שרון תדמור ,חפץ מיכל ,שולי סרדס ,זהבית לוסטיגר ,אסקין דקר,
אפרת יונתן
ועדה חברתית – רקפת רבינוביץ ,סיגל פלג ,סיגל זלאיט ,סיגל מאן ,לימור נעים
ועדה פדגוגית – דפנה פישל ,סיגל פלג ,שרון תדמור ,שולי סרדס ,זהבית לוסטיגר ,סיגל מאן
ועדת בטיחות ומזנון – דפנה פישל ,גילעד שנקר
ועדת פעילות י"ב – תמי זיתן ,לימור נעים ,שלומי אילתי
עזרה כספית – דני יידע אותנו כי מספר תלמידים שנזקקו לחולצות תלבושת נעזרו מכספים שנצברו
עם השנים מהלוקרים שבבעלות ההורים ,ושנעשתה פניה על ידי היועצות לעזרה לתלמידים שמגיעים
לבית ספר ללא ארוחת עשר.
הוחלט כי סכום של עד חמשת אלפים  ₪מכספים שנצברו בסעיף לוקרים ישמשו לצורך עזרה
בנושאים אלו ,ההחלטה על השימוש בכספים אלו תהייה בידיי ועדת כספים.
סיגל זלאיט הודיעה שבנושא תלבושת אחידה יש באפשרותה לסייע.
ההחלטה משנים קודמות לסייע למסיבת סיום שכבת י"ב ,אם יידרש סיוע ,בסכום של עד עשרת
אלפים  ₪אושרה מחדש.
לוקרים – השנה עקב ביקוש רב נרכשו עוד  20ארוניות ,סך הכול יש בבית הספר  012ארוניות.

שנה טובה לכל ההורים ולבני משפחותיהם.

