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הע אחריות סטטוס טיפול תיאור הנושא ד"מס
 רות

מצגת בנושא  /
, אלימות

אלכוהול 
 .וסמים

( פנינה וליאן) 'וי' א"יועצות שכבת י
העבירו הרצאה להורי ההנהגה והביאו 
ס "לידיעתנו את הפעולות שנוקטים בביה

 .בנושא המניעה וההרתעה
ב ביקשו כי יקיימו מעגלי "הורי שכבת י

 .ב"שיח בנושא גם לתלמידי שכבת י
יתקיים אירוע להורי  //581: ב*** 

כי חברי  ,התלמידים ועופר ביקש
הגה יעבירו להורים את המסר כי ההנ

 . חשוב שיגיעו לפעילות
להורים מגיע  כאשרכי , עופר הדגיש***

ידים אשר משתכרים או מידע על תלמ
ברצונם ליידע אותו על ו, צורכים סמים

מידע שהוא יקבל בנושא סמים , כך
להעביר את המידע לרשויות  מחובתו

 !!!החוק

כי תקציב , עופר הסביר
 החליט כיכן ס מוגבל ול"ביה

מעגלי שיח לשכבות  יקיימו
לשכבת ולא  הצעירות יותר

 .ב"י
ב מתמקדים יותר "בשכבת י

 .ל"הכנה לגיוס לצהב
פנינה תבדוק האם ניתן יהיה 
לשלב פעילות נוספת בנושא 

 .ב"לשכבת י
 

 

כי במסגרת המשלחת יצאו , עופר ציין משלחת לפולין 2
 25משלחת נוספת של תלמידים ו /6/

נפגשו עם )יצאה במסע נפרד הורים ש
הילדים בארבעה טקסים ובליל שישי 

 (.בקבלת שבת
המסע היה מאד משמעותי והתלמידים 

 .התנהגו למופת

  

ישראלי א למסע "שכבת יתצא  531/2: ב אירועים  3
למסע זה , ויסתיים בכנרתדרום שיחל ב

לשם , נדרשים להגיע הורים בלילות
נוח כך שהצוות י, השגחה בשעות הלילה
ההתארגנות לכך . ויצא רענן ליום המחרת

  .כמעט הושלמה

  



 .לטיול שנתי' תצא שכבת י 56-5/1/2: ב
קיים פורום רחב בראשות ית 561/2: ב

ראש העיר בנושא אלימות בקרב בני 
 .נוער

ל משרד החינוך יתארח "מנכ 21/2/: ב
 .בלשכת ראש העיר

ראש העיר יבקר בתיכון  261/2: ב
 ".היובל"

מההורים  20%כי עד כה , דני עדכן ומי הוריםתשל 4
 .שילמו תשלומי הורים

נעשית היערכות לאפשרות תשלום 
אפשרות זו אם , באמצעות האינטרנט

הורי שכבת לרק תהייה בשלב זה , תהייה
ו שנמצאת לשכבה זבגלל ש וזאת' י

אין החזרי בשנה הראשונה בבית הספר 
 . כספים משנים קודמות

ב צריכים להתקשר "א וי"ידי יהורי תלמ
או להשאיר הודעה וסלין ח "מהנהלסלין 

 .תחזור אליהם
בקשו הורים מתנדבים תבמהלך השנה י

מההנהגה להגיע ביום שישי ולהתקשר 
להורים שטרם הסדירו את התשלום 

 .ס"לביה
 

  

הסעות  0
 ס"לביה

 ווי ההסעותת קכי משנים א ,דני עדכן
צא לדרך בימים השינוי י, ס"לביה

  .הקרובים
 כי עד היום אין הסעה ,אמרושיש הורים 

 .הרב קוק ועוד, מאזור נווה ישראל טובה

  

עזרה  6
 -במתמטיקה 
MYGEVA 

תלמידים לאתר  00/עד כה שילמו 
MYGEVA  בו פתרונות לתרגילים
עלות , ₪ 65העלות הינה , במתמטיקה

 .נמוכה במיוחד
 .האתר מוצלח ומומלץ מאד

 .נא העבירו לידיעת הורי התלמידים

  

מועד רישום ל /
 בגרות נוסף

שכחו יש תלמידים המבקשים לשפר ציון ו
שאלו . להירשם למועד הנוסף לבגרות

האם ניתן יהיה להצטרף למרות שלא 
 ? נרשמו במועד שפורסם

  .עופר יבדוק

 0 -מועדון ה 8
 במתמטיקה

כי מדובר בפרויקט ייחודי  ,עופר הסביר
לעזור לתלמידים  ההרצלייהעיר של 

ל לימוד "יח 0להצליח ברמת 
 .במתמטיקה

 תלמיד שלא רוצה להשתתף יקבל אישור
מנהלת )לכך אך ורק מאורלי וולף  עזיבה

המרכזת של הפרויקט  (מרכז הלמידה
 .בעירייה

ס אין המנדט לאשר לתלמידים "לביה
 .לפרוש מהתוכנית

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



כי השנה ניתנים שיעורי תגבור  דני ציין שיעורי תגבור 9
שיעורים אלו נכון , בתום שעות הלימודים

להיום ניתנו לתלמידים שהמורים החליטו 
התגבור הינו )כי הינם זקוקים לתגבור 

 (במקצועות שבית הספר החליט לגביהם
מכיוון שפרויקט זה נוצר בעקבות פעילות 

פעילות , של ההנהגה ביחד עם עופר
תקציב לצורך  שגייסה מאגף החינוך

וזאת מתוך מטרה להקטין , פרויקט זה
סוכם כי , את כמות השיעורים הפרטיים

תלמידים שמעוניינים בתגבור יוכלו 
להשתתף גם אם המורים לא ביקשו זאת 

 .לגביהם

עופר ידאג לפרסום שעות 
כך שילדים , התגבור

שמעוניינים יצטרפו לשיעורים 
 .אלו

 

ר פניה של סיגל לאח)דני פנה בבקשה  מן-דיסק 5/
 ,להפסיק את השימוש במכשיר זה( 6'י-מ

המבחן נעשה הובהר כי בבגרויות 
בבית הספר נותרו , MP3 באמצעות

בכמה נושאים דיסקים ולכן נעשה בהם 
 .MP3 -גם במקרים אלו יעבור ל, שימוש

עופר יטפל בכך שיהיה מעבר 
מהדיסקים שנותרו והצריכו 

 .MP3 -ל, מן-דיסק

 

אישורים  //
 וניםמכו

 כי אישורי הורים בגין, דפנה הציעה
הרצאות ועוד ישלחו , יציאה לטיולים

וכך לא ' אינטרנט וכו1 וואטאפ להורים ב
 . יצטרכו לחתום על דפים

י הנחיות "כי עפ, עופר הסביר
ל נכון להיום על "חוזר מנכ

ההורים לחתום על עותק 
 (.דף)קשיח 

עופר יבדוק האם ניתן 
 .לשנות

 

שירותים  2/
 לוכלכיםמ

, כי השירותים מלוכלכים ,זהבית טענה
ללא סבון ונייר טואלט וכי התלמידים 

 .מתאפקים שעות

, עופר מודע לבעיה והסביר
כי הוחלף קבלן חברת הניקיון 
העירונית והוא מקווה שכעת 

 .הניקיון יהיה מוקפד יותר
ס "האחריות על הניקיון בביה

 . היא של העירייה
נת עופר והצוות יפעלו על מ

להעלות את איכות הניקיון 
 .ס"בכל מבני ביה

 

 

מחויבות  3/
אישית של 
 כדורסלנים

כי תמצא הדרך לפתור את , מיכל ביקשה
תלמידי מגמת הכדורסל מביצוע פרויקט 
המחויבות האישית בגלל עומס השעות 

 .בלימודים ובמגמה

עופר מודע לבעיה ומחפש 
ביחד עם ורדית ודפנה את 

 הפתרון ההולם ביותר
 .לבעיה

 

 


