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כי אחוזי הגביה בשלושת   ,דני עדכן  תשלומי הורים  1

 השכבות נמוכים מאד. 

 35% – שכבת י' 

 58% –שכבת יא' 

 42% –שכבת יב' 

לא ניתן    – כאשר אין מספיק כסף 

 להוציא טיולים/ סיורים והרצאות. 

זהו מצב בלתי סביר ולא הגיוני  

שהורים לא משלמים עבור פעילות  

 של ילדיהם. 

במגמות ובמסלולים, תלמיד שהוריו  

עבור הפעילות לא  לא משלמים  

ישתתף בפעילות ותינתן לו פעילות  

 חלופית. 

וועדי ההורים יפיצו  

בכיתות הודעות  

 להורים לשלם.  

גם המחנכים יבקשו  

לשלם וגם עופר יוציא  

מייל כל ההורים לגבי  

 התשלום. 

בית הספר יעשה  

פעולות נוספות בכדי  

לגבות את תשלומי  

ההורים כך  

 שהפעילות לא תפגע. 

 

לחדר  מקרר  2

 מהו"ת 

כי ההנהגה רכשה מקרר   ,דני עדכן 

קטן ותרמה אותו לחדר מהו"ת  

 לרווחת התלמידים. 

מהו"ת  מרכז נועה שמנהלת את 

ומספר תלמידים שנכחו בעת הגעת  

 המקרר, הודו להורים. 

  

כמות התלמידים בביה"ס גדלה  חדרי שירותים  3

תאי  משמעותית אך לא הוספו 

 שירותים ולא נוסף תקן למנקים. 

יש תור ארוך של תלמידים  

 לשירותים בהפסקות. 

הבניין החדש שיוקם  

יוסיף תאי שרותים  

נוספים, לא נראה  

שיש פתרון אחר  

 מבחינה תשתיתית 

 

4 

 

 בניית המבנה תוכננה לחודש יוני   הקמת מבנה 

, מתוך כוונה 22ונדחתה לינואר 

לשנת  ן  מוכ יהיה המבנהש

 הלימודים הבאה. 

כי הבנייה   לאחר הישיבה נתבשרנו 

  2022לא תחל בינואר אלא בקיץ 

כך שהמבנה לא יהיה מוכן לשנת  

 הלימודים הבאה אלא לזו שאחריה, 

פרט לכך שסביר להניח  עקב כך 

תקיימו במקלט  שחלק מהלימודים י

 גם נושא השרותים נותר בעייתי. 

 

  



ימים פתוחים   5

 לחטיבות 

כי השנה ייערכו ימים   , עופר עדכן

פתוחים בזום להורי תלמידי  

 חטיבות הביניים. 

  

כי למרות הקשיים של   , עופר עדכן אווירת ביה"ס  6

החזרה מהקורונה, הלמידה  

בכיתות, המשמעת, התנהגות בין  

המצב בשליטה   - התלמידים  

 והתנהגות התלמידים טובה. 

מצלמות   6הותקנו  

  –בכל רחבי ביה"ס 

  – המסדרונות והחצר 

מוסיף לתחושת  

הבטחון של  

 התלמידים 

 

מבחינת הקורונה לא ניתן לכנס   אירועים שכבתיים  7

באודיטוריום ביה"ס   מהשכבה של

ולכן יש צורך לשכור את האולם  

 ₪.   600" ולשלם 8 -ב"כוכב ה 

יש הרצאות שחשוב שכל השכבה 

 תשמע יחדיו. 

  

שכבת י' ושכבת י"ב יצאו  תלמידי   2022מרץ  8

 לטיול שנתי. 

 שכבת י"א תצא למסע ישראלי. 

ביה"ס  בשבוע זה 

כמעט יושבת מכל  

פעילות והמורים  

עם התלמידים  סעו יי

 לטיולים. 

 

כי שכבת י"ב לא תצא   , עופר עדכן מסע לפולין  9

 למסע לפולין. 

זו החלטה עירונית, אף תיכון לא  

 ייצא למסע. 

  

כי שכבת י"ב נפגעה   טענה עלתה וה שכבת י"ב  10

רבות וקשות בכל ההיבט החברתי  

 של טיולים בתקופת הקורונה. 

ר המסע ישראלי  וצבוטל גדנ"ע + ק 

  מבקשים + המסע לפולין ולכן 

לשקול להוסיף להם עוד יום לטיול  

השנתי ולהעביר את הטיול לאילת  

 במקום לצפון. 

עופר ביקש לקיים  

פגישה עם דני +  

הורים משכבת יב' +  

ליאור ולבדוק איך  

אפשר לבוא לקראת  

שכבת יב' ולהיענות  

 לבקשתם. 

 

כי   , יש מורים שכל הזמן מאיימים  איום סרק  11

  –אם התלמיד לא יתנהג כך או כך 

 הוא לא יצא לטיול. 

משתמשים בהרתעה שלא לצורך  

 ויותר מידי פעמים. 

עופר קיבל את הערה  

וינחה את המורים  

 . לנהוג אחרת 

 

כיום קיים מחסור בתאורה ברחבי   תאורה בביה"ס  12

 ביה"ס. 

כי עיריית הרצליה   , עופר עדכן

מעבירה את כל תאורת ביה"ס  

   LEDלתאורת 

ערנו לוקח זמן רב  צהליך של

שלא ניתן  ועלויותיו גבוהות כך 

לבצע זאת על חשבון כספי ניהול  

 עצמי. 

 

בית הספר ימשיך  

לפעול וללחוץ בכדי  

שהמנורות יותקנו  

בהקדם והבעייה  

 תיפתר. 

 



רים  הו  נםכי יש ,סיסי העלתה טענה שכבת י"א  13

משכבת יא' שלא מכירים בכלל את  

לא היו מרוצים  בנוסף  המחנכים ו

מקיום פגישות ההורים בזום ולא  

 פרונטלי. 

כי מי   , עופר עדכן

מההורים המבקש  

פגישה אישית עם  

המחנך או המורה  

מוזמן   – המקצועי 

ובנוסף יפנה לרכזת  

ויבדוק   –השכבה 

קיום מפגש פרונטלי  

 לכל ההורים. 

 

ה"מפתח"  ערכת  14

 לשכבת י"א 

יש הורים שטענו שערכת ה"מפתח"  

שמשמשת כהכנה לבחינות בצבא  

"אינה רצינית" ולכן  לקביעת דפ"ר 

רכוש לתלמידי שבבת יא'  למבקשים  

 ערכה אחרת. 

כי   , עופר הסביר

נרכשה  ערכה ה

בהתאם לדרישת  

בדומה    ההורים

לעבר, אם יהיה צורך  

לשנות זה יתבצע  

 בשנה הבאה. 

 

התחשבות   15

במדריכי תנועות  

 הנוער 

בקשו כי לא יהיו מבחנים ביום  

בו    –יום שלישי לאחר -רביעי  

 נערכת תמיד פעילות אחה"צ 

עופר ידגיש שוב בפני  

רכזי השכבות  

להימנע ממבחנים  

 בימי רביעי. 

 

הרצאות בזום   16

 להורים 

דני ביקש לארגן הרצאות בכל מיני  

    י התיכון.נושאים חשובים להור 

מכיוון שבעבר היתה נוכחות דלה  

של הורים בהרצאות אלו, עלתה 

 בזום. האפשרות לערוך אותה 

עופר הסכים וביקש  

מדני רשימת נושאים  

להרצאות עבור  

 ההורים. 

 

     

 


