
 פגישת הנהגה מוסדית ראשונה 
 

 11/10/2021תאריך: 
 

,  9י'  – , שירלי אזור 1יב'  – , אביטל כהן 7י'   –, מיכל אבנטל 2י'  – , דיאנה תלמיד 3יב'  –, סיגל מאן  3יא'  – שעיו יעל  הנוכחים: 
 ,  9יא'  – , דורית כהן וינר 4י'   –, עדי אולמרט 3י'  – , סילבי גינסברג 3י'  –, נורית מור 3יב'  – אורנה גולדהמר 

 ,  6יב'  – , הדס גרליץ 8יב'  –, ורד שורצמן  6י'   –י מלמד ר, שרון נג 5י'   –, מיכל מעין סימון 5י'  – סילבי קאטס ניימרק 
 . 11י'   –, ענבר דותן 9י'   –את ברור לי,  6יא'   –, מיכל ניסני יוספסון 6יא'   – , שרון רז בקמן 5יא'  – , סיסי בקרמוס 6יב'   –עירית כהן 

 
 .  3יב'   –כתבה: אפרת יונתן 

 
 נושאים שהועלו בדיון: 

 
 

 הערות  אחריות  סטטוס טיפול בנושא:  תיאור הנושא  מס"ד 

בחירת בעלי   1

 תפקידים בהנהגה

ליו"ר   פה אחד  דני מאן נבחר

 .ההנהגה

  התנדבה להיות 9יא'  – דורית וינר 

 . גזברית 

התנדבה להיות סגן   11י' -ענבר דותן  

   יו"ר. 

דורית וענבר התנדבו   

לאחר סיום הישיבה,  

המינוי נעשה ללא  

מתנגדים באמצעות  

 הווטסאפ של ההנהגה

  3  - תלמידים ב 867יש בביה"ס  סקירה של עופר  2

 כיתות:   31שכבות. 

 כיתות בשכבה י',  11

 כיתות בשכבה יא'   10

 כיתות בשכבה יב'.  10

 מורים.  127

יש לפנות קודם  דרכי פנייה מקובלים:  

למחנך, רכז שכבה ואם לא מתקבל  

 יש לפנות לעופר.  –מענה 

יוזמות חדשות יופנו בעיקר לשכבת י'  

החדשה שנפגעה קשות בתקופת  

הקורונה ויש חשיבות להפנות  

משאבים רבים לחיזוק השכבה 

 מההיבט הלימודי והרגשי. 

שכבת י' תקבל קורס בנושא ניהול  

נת פרזנטציה, מיומנויות  זמן, הכ

 למידה, דחיית סיפוקים ועוד.  

  

יום א' למידה   3

 היברידית 

יום זה שמשלב  עופר הסביר כי 

מטלות שניתנות לביצוע ביום  

הלימודים במקום הגהה לבית ספר,  

מבחנים שכבתיים, שיעורים פרטניים,  

ישיבות צוות ועוד, נמצא תחת בחינה  

מתמדת במטרה לקבל החלטה אם  

נדרש שינוי, הוקם צוות הערכה של  

בית הספר שבוחן את היתרונות  

 והחסרונות של יום זה. 

ואם ידרשו שינויים בית הספר יפעל  

 בהתאם. 

 

עלתה בקשה  

מההורים לשקול  

לשכבת י' להתחיל  

לימודים מהבית  

,  2 – מהמחצית ה 

לאחר שילמדו את  

הדרישות והמיומנויות  

  1 –במחצית ה 

 בביה"ס. 

  תהערכו עופר הסביר ש

היא בית סיפרית, ולא ניתן  

 להפריד בין השכבות. 



הפעילויות של שכבת יב'  מהרבה  שכבת יב'  4

 נפגעו בגלל הקורונה. 

להגביר פעילויות חוץ  בקשה יש  

שונה   הטיול השנתי  לימודיות ולקיים

 מהרגיל. 

 

צריך לחשוב איך לייצר  

פעילויות משמעותיות  

לשכבה זו ולמצוא  

 תקציב בהתאם. 

פעילויות חוויתיות כדי  

שחוויית התיכון תהיה  

 משמעותית. 
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סכומי תשלומי הורים נקבעים ע"י   תשלומי הורים 

 הכנסת. רוב הפעילויות עולות יותר. 

בביה"ס יש בממוצע סדר גודל של  

 גבייה.  85%

אנחנו נמצאים בתהליך הכנת אגרת  

תשלומי הורים במטרה להפיצה 

 בקרוב. 

 

יש לפעול להגברת  

יה, ולוודא כי  הגבי

ים  לבמגמות ובמסלו 

  100%יש גביה של 

 וועדת הנחות. לבכפוף  

 

כאשר מתקבלת פניה מיועצת   תרומות  6

השכבה לעזרה כלכלית לתלמיד  

ההנהגה ההורית מתגייסת   –ביה"ס 

 . לעזרה 

  5000עד לסך של קשות מצטברות ב

 יאושרו ע"י ועדת הכספים.  ₪

מחדש לאישור  י ביקש אישור נד

לרכוש מקרר  שניתן בשנה שעברה 

 של   למרכז מהו"ת בביה"ס בעלות 

 אושר!  -  ₪  500 -כ

  

כספים בקופת   7

  הנהגת הורים 

 )כספי לוקרים( 

₪ ויש צפי   31,000נכון להיום יש 

 ₪.    6500השנה עוד  ו שייכנס

כל שנה במקרה ושכבת י"ב תהייה  

בגרעון עקב פעילות סוף שנה, יועבר  

  10,000מקופת ההנהגה עד לסך של  

 ש"ח. 

הלוקרים שמהווים מקור לקופה זו הם  

 בבעלות הורי התיכון. 

נכון  לוקרים.    348 בבית הספר יש 

 . לא הושכרולוקרים    65 להיום 

נשארו מטענים ניידים  

בית  צוות למהמתנה 

מהשנה  הספר, 

יש אישור    –שעברה 

למכור את המטענים  

ואת הכסף להעביר  

 . לקופת ההנהגה

 

 

8 

 

בית הספר הציף את העובדה שעקב   בנייה 

גדילת כמות התלמידים בבית הספר  

תהייה מצוקת כיתות, עקב כך הוחלט  

כבר לפני כשנתיים שיבנה מבנה נוסף  

בבית הספר שבו ימצאו המעבדות  

של בית הספר וכך המעבדות במבנה  

 הראשי יתפנו וישמשו כיתות אם. 

ה  תחילת בניית המבנה החדש אמור

סתיים  תלהתחיל בינואר בתקווה ש

עד תחילת שנת תשפ"ג, בנייה זו  

במהלך הלימודים תיצור רעש ותפגע  

יכולת הלימוד בכיתות הסמוכות,  ב

לבעייה זו מחפשים פתרונות כגון  

 הבאת יבילים או הקמת קיר אקוסטי. 

צריך לארגן ישיבה של  

ההנהגה עם העירייה  

בנושא הבטיחות ודרך  

ו  העבודה בזמן שילדינ

 בבית ספר. 

 



תוכנת "מפתח" לשכבת  רכש ביה"ס  הכנה לצבא  9

, בדומה לנהוג וכפי  יא' להכנה לצבא 

שהוחלט בשנה שעברה, במקרה ולא  

יוותרו יתרות בסעיף רכישות מרצון  

של שכבת י"א, רכישה זו בעלות של  

מקופת   ש"ח תממומן   2,000 -כ

 .ההנהגה

 

 

 

  חגית דני יבדוק מול 

מהעירייה האם  

ה רכשה  העיריי

בנושא הכנה הרצאה 

לכל הורי  לצבא 

 הרצליה. 
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עלות השאלת  

 ספרים 

בישיבת    כפי שהוחלט בשנה שעברה 

בדיקה בנושא    נערכה הנהגת הורים 

  הכוונה הינה הורדת העלות זה,

לאורך  של השאלת ספרים   הכספית

מספר שנים, לפחות לשלוש שנים,  

 כאשר החלטה זו תיבחן בכל שנה.

בעקבות בדיקה זו הוסכם כי הצפי   

 - עומד על כ לרכישות ספרים 

 ש"ח. 200 

ימשיך  ביה"ס עקב כך הוסכם כי 

 ₪ לכל תלמיד.   320 לגבות  

התלמיד יחזיר  ש אחר ל בתום השנה 

יזוכה בסך   התלמיד את כל הספרים 

אם   – ₪ כזיכוי לשנה הבאה  120

ומעוניין להמשיך   ממשיך בביה"ס 

 בפרוייקט, 

אם סיים את לימודיו או הפסיק  

להשתתף בפרוייקט הכסף יועבר אליו  

 בקיזוז עלות ספרים שלא הוחזרו. 
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 - ועדת כספים  וועדות  

 ,  3, יעל שעיו יא11ענבר דותן י

 ,  3, מיקי פלג יב3דורית וינר יא

 מרכז הוועדה.  3דני מאן יב

 - ועדה פדגוגית

,        3, יעל שעיו יא11דותן יענבר  

 מרכזת הועדה 5סיסי בקרמוס יא

 5טלי דוכס יב

 - נרות יום הזכרון 

 5מיכל מעין סימון י

   - פעילות סוף שנה יב

,  3, סיגל מאן יב3אורנה גולדהמר יב

.  4, יאיר כרמל יב 4הדס גרליץ יב

 1אביטל כהן יב

 

 

 

התנדבו לאחר   הנציגים 

סיום הישיבה, המינוי  

מתנגדים   נעשה ללא 

באמצעות הווטסאפ של  

 ההנהגה 
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ייצא  של שכבת י"א  מסע ישראלי   מסע ישראלי 

כחודש לפני המסע   , 6.3.21תאריך ב

שתדרוש את עזרת   תחל ההתארגנות 

 הורי השכבה. 

בית הספר יוציא הודעה להורים  

שתכלול בקשה להתנדב בלילות  

ה במקרה  חהמסע לצורך עזרה בהשג

 של ילדים שיתעוררו בלילה  

)לא שמירה, יש שומרים( לשם כך  

ידרש נציג שירכז ויארגן את  

 הרשימה. 

בנוסף נהוג להביא ביום שישי בערב  

כיבוד בכדי להמתיק את ערב שישי  

רש למתנדבים  דויום שבת, לשם כך נ

 שיארגנו זאת. 

 

ההתנדבות לפרוייקט   

 תעשה בחודש פברואר, 

 בשלב זה התנדבה  

 . 4גבי פרנקו מיא

 


