
 
 ,בתיכון  04.02.2019פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים תיכון היובל הרצליה שהתקיימה ביום ב' 

 
הנוכחים: דפנה פישל, בתיה טישלר, יעל שעיו, רויטל אבני, רינה כהן ברנר, ליעד חורב, מרב לרנר, ענת 

בקרמוס, רקפת ציווי, שרון תדמור, שולי סרדס, זהבית לוסטיגר לוי, סער בן משה, מיכל חפץ, סיסי 
 רבינוביץ ואפרת יונתן

 
 רשמה: אפרת יונתן

 
 נושאים שהועלו בדיון:

 
תיאור  מס

 הנושא
 הערות אחריות סטטוס טיפול בנושא:

פורמט  1
הגשת 

תעודות 
 המחצית 

על כך שצורת הגשת תעודות המחצית  ,הערותעלו 
רגיל בשמרדף ( לא מכבד ושבחלק   A4דף )על 

כתבו הערות אישיות מהכיתות המחנכים/מחנכות לא 
ובנוסף לא בכל הכיתות בוצעה שיחה  לתלמידים

 אישית בין המחנכת והתלמיד.

פולדר  כי הפקת התעודות על דף קשיח או ,עופר הסביר
וחשוב להשקיע את  מייקרות משמעותית את העלות 

ים למען הילדים ובנוסף הכסף בדברים חשובים אחר
צריך לחשוב "ירוק" ובעתיד ייתכן ותעודות המחצית 

 ישלחו להורים במייל בלבד.
כי צריכה להתקיים שיחה בין  ,עופר קיבל את הערה

 תלמיד ויש מקום גם להערות אישיות בכתבמורה ו

 

פניות  2
הורים 
 לעופר

ניות של כי היו אליו לאחרונה מספר פ ,עופר עדכן
רבו לקבל ימו לאחר שסאשר דרשו להיפגש עהורים 

את תשובת המחנך / רכז השכבה והעלו טענות לא 
לדוג' העלאת ציון )לגיטימיות ובאופן לא נעים. 

 (במקצוע לימוד
קשוב וזמין להורים אך מצד ציין שהוא תמיד  עופר 

שני לא רוצה להחליש את מעמד המורים וגם לא 
ורות להיפתר ת אליו שאמרוצה לאפשר שטף של פניו

 ברמת מחנך/ רכז שכבה.

  

ונדליזם  3
 בשירותים

 משקיעים מאמציםעופר וצוות התחזוקה בתיכון 
על מנת לשמור על רמת ניקיון גבוהה  רבים !!!

כי  ,בשירותים לרווחת התלמידים. עופר הדגיש
השירותים שופצו לאחרונה, במסגרת השיפוץ 

מושבי אסלה לי הסניטריה )מתקני נייר ,כהוחלפו 
מעשי  ,סבוניות ( עופר הציג להנהגה תמונות של 

על דלתות  ואנדליזם בשירותים של שכבת י' גרפיטי
 והקירות סתימת האסלה בנייר טואלט וכ"והתאים 

. 

צוות התחזוקה מנקה את השירותים ספר פעמים ביום 
והאחריות צריכה לעבור לילדים , על מנת שיגלו אחריות 

ו במידת הצורך לנקות אחריהם ואכפתיות . שידאג
 ובעיקר ימנעו ממעשי ואנדליזם.

 

אירועים  4
        עתידיים

 
 
 
 
 
 
 

 ערב פתוח למגמות מחול אומנות תיאטרון  - 24/2
 ערב פתוח כללי לחטיבות המזינות את התיכון. - 7/3

הפנינג ענק של בחירות.  –יום דמוקרטיה  - 11/3
יגיעו נציגים מכל המפלגות ויערך פאנל בהנחיית 

 שבי זרעיה.
 ערב מגמות המחול בהיכל לאומנויות הבמה. -11/3
 .מיון למסלולי כיתות ייחודיות..  -17/3

פורימון בית ספרי, בו תתוגבר האכיפה על  - 19/03
מנת למנוע ככול האפשר הכנסת אלכוהול וחומרים 

 לתחומי בית הספר   אסורים 

  

תהליך מיון  5
לכיתות 
  תהייחודיו

נות והפקת לקחים משנים קודמות שבהם לאור מסק
המדד העיקרי לבחירת התלמידים לכיתות הייחודיות 

 )נחשון , רקיע , עמוס ( היו הציונים, 
יום הוחלט להרחיב את תהליך המיון ולהוסיף 

ביה"ס יעביר הערכה בו הצוות החינוכי והייעוצי של 
 משימות חברתיות לתלמידים 

בנוסף מחנכות/מחנכי כיתות ט' יתבקשו למלא שאלון 
מובנה אחיד וחסוי עבור כול תלמיד רלוונטי 

 התשובות יוצגו רק לעיני הצוות החינוכי הממיין 

  



תשלום  6
 לביה"ס

החל משנת הלימודים הבאה כל תלמיד שיירשם 
במעמד  תשלום יידרש לבצע את ה –למגמה ייחודית 

 ההרשמה!!!
במסלול  ומדתלמידים ילבו המטרה למנוע מצב 

 ויקר מבלי לשלם ייחודי 

  

טיול שנתי  7
 שכבת י"ב

מתלמידי שכבת י"ב שילמו עבור  65%עד כה רק 
 הטיול השנתי.

עופר הדגיש, כי לא ניתן יהיה להוציא לפועל את 
 80%הטיול השנתי אם לא תהיה גבייה של לפחות 

 מתלמידי השכבה.
 

  עופר ישלח מכתב להורי התלמידים שטרם שילמו.

ב"צל החורש" ליד  30/06יערך ב: נשף שכבת י"ב  נשף י"ב 8
 בית ברל. 

 !!!על נשף ללא אלכוהוללשמחת ההנהגה הוחלט 

  

כספי  9
 הלוקרים

בפגישה שנערכה בעירייה אצל ראש אגף החינוך 
)יו"ר  סעריעקב נחום בהשתתפותם של עופר ו 2דר

 :הוחלט ונכתב בפרוטוקול, כי ההנהגה ( 
יתרת כספי הלוקרים תעבור להיות מנוהלת 

₪  60,324בחשבון הניהול העצמי וסכום של 
 יעבור מחשבון ההורים  לחשבון הניהול העצמי 

פרד ויישאר בניהול בלעדי ע ורשום בנויהיה צבו
 לעירייה אסור לגעת בכסף הזה.של הנהגת ההורים 

יתרת העמלות של תשע"ט )מחברת לוקר  בנוסף
 תועבר לחשבון החדש ₪  4,058אמבין( בסך 

 

  

נוהל  10
שימוש 
בכספי 

 הלוקרים 

סער עדכן שוועדת הכספים , כתבה נוהל לשימוש 
בכספי הלוקרים כולל הגדרת יעוד , סכומים , ותהליך 

 האישור 

  

סער עדכן שוועדת הכספים בהמשך לבקשת יועצת  תרומה  11
השכבה ,אישרה תרומה של כמה מאות שקלים 

 לאחד התלמידים  

  

 סקרהשנה הוחלט ע"י משרד החינוך לא לקיים את ה סקר 12
 יצ"בהמעל אקלים בית הספר ואת  מבחני 

הפנימי  האקלים  סקרעופר עדכן כי על פי תוצאות 
יש  משרד החינוך ()לפני החלטת שנערך בביה"ס.

אווירה בבי"ס מה שביעות רצון גבוהה של תלמידים 
 ויחס המורים אליהם.

 

  
 

הערות על  13
המסע 
 לפולין

מאיימים על כי המורים בכל הזדמנות  ,רקפת טענה
 התלמידים כי לא יצאו למסע לפולין.

לטענת רקפת המסע לפולין אינו פרס ואין סיבה כל 
 הזמן לנפנף בו.

את הערה ואכן אין צורך כל הזמן לאיים אך  עופר הבין
יש חשיבות להתנהגות נאותה של התלמידים ומי שלא 

 יתנהג כראוי לא יצא למסע.

 

מרכז  14
 "שביט"

דפנה עדכנה, כי העירייה מסבסדת בעלות נמוכה 
 עזרה לבגרויות. 

ניתן להצטרף לקבוצות קיימות וניתן ליצור קבוצות 
 חדשות.

  להעביר לידיעת ההורים בכיתות.על חברי ההנהגה 

 
 

 סוף הפרוטוקול 


