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  ותדיווחי ועד  .1
  דיווחי הנהלת בית הספר   .2
  

  :דיווחי ועדות .1
  
  גית פדגועדה ו

נושא ב. ועדה פדגוגית לפני כמה שבועות, השתתפו רם, מנהלי חטיבות ודני תישיבהתקיימה  מומו :

  .עדובין ההנהלה לושיחסים ה

 צריךה והי ה לשפר עוד את בית הספרר. יש לנו בי״ס טוב, המטההורים וההנהלה מבינים שאנו באותו צד

  איתן יפרט על זה בהמשך. .ונהמקום שלאת להבהיר 

הועדה באופן קבוע על סדר היום של הוועד ושל  נמצאיםש ישנם מספר נושאים שהן נושאים חשובים

   .יתגדגופה

  - לדיון עלו שליבה הנושאי ן חלק מאציי

יראו אותו,  הילד יעלם/ לאכי חשש  ךותמ, אנשים מתרחקים מזה, ס גדול".כמות תלמידים בכיתות. בי1

 , אפילופתרונותצריך למצוא . יקירשמו לביה"ס הנושא הזה מרחשיונשכנע  ם אם נהלל בשבחו של הצוותג

  .מחנך נוסףהקטנת כיתות על ידי תשלום ל

דרכים נוספות על לחשוב צריך  .יודע שעושים עותר למען המצטיינים, אך לא מספיק -הצטיינות בבי״ס. 2

  ורים.הס וממומן עי הה"ז למידה מנוהל עי בימרכ למשל, פסאוב מחוץ לקוולחש

מבחינת מערכת  .פתרוןלו נושא שכרגע אין  ביטולי שיעורים וחיסורים.וגם מערכת השעות, עיות בב 3

צ. "פוגע בפעילויות שילדים רוצים לעשות אחוזה שעות מאוחרות, מסיימים בעומס ויש  , מצד אחדהשעות

  . כו'ו במערכתרים , חורהאותו מועם  יוםבהרבה שעות 

   החלה עבודה בנושא -משמעת ותקנון . 4

  

  .היה על בסיס עובדות ולא על בסיס תפיסותמבקש שהדיון שיתנהל כאן י : דני

מבוססים על . בבתי הספר בעיר המצב יותר גרוע. חשוב שנהיה י׳שכבת ל סביר פלוס, למעט דהכיתות בגו

   מציאות.

  יר מידע מדויקבות כדי שנעבגודל הכיתאותנו מבקש לשתף  :איתן

  )אחר הישיבהדני העביר לש ון בהתאם למידעעדכ נספח  מצ"ב(   אין בעיה :דני 

  תלמידים 40 יש 'מצטיינים בכיתה חבמתמטיקה  :שרה 

  תה.דים בכיתלמי 40 -: יש בעיה שבהקבצות וגם בקבוצות מגמה בחט"ע יש כהורים

  

   דיווח מהועדה הפדגוגית  :איתן

מירי פרסה את תכנית חטיבת  בוגרים. 15 - עם מירי ובפגישה פעמים השנה. התחלנו  3 כבר נפגשנו-

בסה"כ שמענו מהם . ופתוח על החוויה שלהם בביה"סמרתק  שסיפרו באופן הגיעו תלמידים הביניים.
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שמרכזת את החינוך החברתי  עם מעיןנפגשנו  .ההורים יגשמפאופי של ו דנו בתעודותדברים מאוד טובים. 

קבות בעבחט"ע שנערכו ווח של עופר על הדיונים יבעקבות הד ,חינוך מגדריעל , בין היתר ,יברנווד

כולה ולא רק  שיהיה במהלך השנהאיה נאפה. המלצנו לבחור נושא של חינוך חברתי שהיו בהאירועים 

  .פעילויות / מפגשיםמספר קטן של ב

ס שינה את הפורמט. מבחינת "תעודות. בילא יבוטלו השביטול תעודות בחטיבת הביניים . המלצנו  -

מט לגבי ימי ההורים בפורמשוב מביה"ס קבל ם לונמשיך לדון בעניין וגם מחכי ן פתוחייעדהנושא ההורים 

  .החדש

  מוסדי.ועד הדנו במה ניתן לעזור בעקבות הנושא שעלה ב -צוות אלירן  -

חשובה. הייתה מאוד נעימה אך  תה יהיהפגישה לא  -התקשורת בין הורים להנהלעסקה בישה שלישית גפ -

  מצאים במעורבות בקבלת החלטות.נדנו כאן ואיך ובאיזה שלב ההורים ימה תפקדיברנו על 

ן מומו הסביר שהועד הזה ידון יותר בנושאים אנחנו רוצים להיות מעורבים בהחלטות עקרוניות ולכ

  יים.נעקרו

  שדברים חשובים יצופו במוסדי :מומו 

  איתן ממשיך:

  ישות יחד עם רם.רוגין לפגיסוכם שמירי ועופר יצטרפו לס-

  בתקנון ומשמעת, חיסורי מורים ועומס שעות. הרבה ריקושטים שמתקבלים מהורים.לטפל להמשיך  -

  ים שרם מנהל.שתלמות המורהבנציגים מהוועדה כולו. לשלב  דיאלוג עם צוות המורים -ר ספזהות בית ה-

יש עניין עלו דעות שונות, ליסטי ורם רוצה לשנות את זה לממלכתי. ופלור חילונימוגדר כבית הספר באתר -

  ואני חושב שזה דיון שצריך לקיים.

  בית הספר.בחד אותנו ימנסיה ומה מייגהביון צ

 בקשר עם בית הספרשהמכון נמצא  ראיתיסיה. לגימנ שנים 110באירוע שציין במכון יד בן צבי  יתיהי

דרור יחד עם  .יניביעקב  –מנסיה יל בוגר הג"המנכ יה.מנסיבים את הגבצורה אינטנסיבית. מאוד אוה

 .י יכולים לתרוםסטורית ויד בן צביתכנית חינוכית השמובילים עם מתן ורם  וגם  אתיועדה מוביל את הש

פגישה ננסה לקבוע  .מרכזוילנר שדודי  , נושאהקמת עמותת בוגריםבגם ל לעזור בן צבי יכוחשבנו שיד 

  .שיתוף הפעולהאת  לקדם תמנ על משותפת

מציעה  מורים .התכתבויות בין הורים תלמידיםכולל ה. יטרינס שמוצג בו"פתחו ארכיון בי "לידה"ב  שרה:

  .מכיםאוד מסהרבה מלגימנסיה מניחה שיש  להביא את זה גם לכאן.

רוב  תאשהשחיתה שהייתה לפני שנים עקב הצפה  הרבה מסמכיםבידי ביה"ס למרבה הצער אין  דני:

  צבי.בן  ידבובכל מקרה רוב החומר הארכיוני מצוי המסמכים. 

  התחילו להזרים להם חומרים.כבר וצילומים כים ומסמקשו מבוגרים יב 110ביום שישי כשחגגו 

מה שחסר לעמותה צריכים מייסדים. מנסיה. יאת עמותת ידידי ובוגרי הג הקיםכן ליש עו״ד שמו  :דודי 

ה אבל יסמנגיהבוגר  רובי ריבליןלדוגמא, מבקש שמות .  .ם מי הםולם יודעיאנשים שכ לנו כרגע הוא 

  .אחד ממייסדי העמותה, אבל יש בעלי שם נוספיםהיה כמובן שהנשיא לא י

  ... וגריםדן מרידור. יש רשימת ב :הניה 

  שי שטרן , דנה וייס : ענת

  אפשר לבקש רשימת בוגרים מהמזכירות

  ?גריםיד בן צבי ובו איך משתלב  :רם

  מנסיה, יש להם אינטרס שהמוסד יונצח.ישנים להקמת הג 110ציינו  :איתן 

  גם בקרבה הפיסית גם אתוס ושילוב של אינטרסים.

  מה האינטרס שלנו? :רם 

  ...אנחנו יכולים להיתרם מזה אם  ק כלכליתן לבדות, ניתופתיחת דלת :מומו

  .ות שלהםד על השיטכדי ללמו ת ברעננה"ת אמינוצר קשר עם הנהלת רש איתן :

  ה, מציע לעניין הורים.רוצים להשתלב בביקור כזאולי תהיה פגישה משותפת, אם 
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  ועדת כספים 
  תשלומי הורים.של  םפיכסמבחינת ה סיכום שנה קודמת : הסתיימה לפי התכנון יזהר :

   .אחוז 69.7 נגבו ועלבפ .גביה יאחוז 70 של יה יציפ ו עלנדיבר

  אחוז מצפי הגביה כבר בוצע. 80נכון להיום  .יםדי דומהאחוזים השנה 

רד החינוך הוציא חוזר שמגבה ש. מאת תשלומי ההורים תלמידים שלא מוכנים לשלם 30 יש בבית ספר

  אותם.

  סעיפים אחרים.מומן מרעון ייהגאבל , (מרכז מל"א) למידההמרכז בשל ן "להתבסעיף חריגה מת קיי

צ "ה. עלה רעיון להשכיר אחשיבואו גם הורים אולם זה לא קרהושקעו כספים בחדר כושר במטרה בעבר 

  ס."היכול ליצור עוד הכנסה לבי ה.יכאכסנימדריכים  /מורים לשמש שיכול ושר את חדר הכ

  וזה עבד טוב מאוד. אלה שלא רוצים לשלם.הוועד את לטיפול העבירו  "פולה"ב :אסף 

. לרוב מדובר באוכלוסיות לעשות רעש""כדאי לנו לא בטוח ש ההנהלה פונה אליהם. ידינו קשורות. :דני 

  מקבלים הנחה ולא משלמים.שיש כאלה  ורכבות.מ

  יש כאלה שברמה עקרונית לא משלמים. :מומו 

  אבל אבדוק. ,רוני אין מה לעשותיכול לבדוק אם ניתן שהועד יפנה באופן דיסקרטי. למיטב זכ :דני

  בטוח שנרוויח מזה. אנחנו מתמודדים וגם יכול להיות לזה מחיר ולא

   .מקבלים הנחהס מהורי ביה"אחוז  27%

אנחנו לת השנה שנעשית בתחיבגבייה ישירה , כולל תשלומים תוספתייםאחוז  80שילמו נכון לסוף נובמבר 

  .למה לטיולים וכיו"ב)הש (תשלומיהשאר בגביה במהלך השנה  אחוז. 70 -כבר ביעד ה

  הנחותלקבל כדי  להביא נתוניםייבים האם מח  :ומומ

  כן  :דני

כיום  עדה?רוצה להצטרף לושמי יש האם . ואני מחפש מחליף מנסיהישנה אחרונה שלי בגזו ה :יזהר 

  דודי, יגאל, יניב אסולין, יעל ששון, ניסים בן יקר. דרור, ם בה : חברי

  .תועדת תשתיולהשתתף התנדבה להצטרף במקום  -ענת 

  
  קפיטריה ועדת 
 .שנה שעברהמיותר עם מגוון רחב  ,המזמינ,מסודרת  ,קפיטריה. נקייהב ורתביק הועדה ביצעה  :ארזה

  . הילדים מרוצים ועומדים בתור באופן מסודר ונעים.ימים השונים)(ב חמה מגוונת מנהיש גם אסטטית. 

  למנות החמות. גשהכלי הה/אריזהבלעומת שנה שעברה גם  שנעשה שיפור

. לדעת דני ואמיר ביםמחירים טולדעתנו הוב ורצון לגוון יותר. יחס ט -פגישה עם דני ואמיר מהקפיטריה ב

  המחירים ממש בסדר.הועדה ת לדענמוך. 

   עוזר לילדים.זה  –כרטיס נטען עם תשלום פשרות אביקשנו להכניס 

  רוצים שניצלונים.רוצים. מאוד מהתרשמנו ששהיו במקום. סה"כ  הילדיםדיברנו עם 

ובר שאם ד. במגבלות שונותוגם זה  ית קפה חלבירק לבהבריאות של משרד שיון ייש רכרגע  :אוהד 

, אז קפיטריה בשריתלהוסיף גם  שרוצים טיהחלאפשר ל, ביקושו הקפיטריה תשגשג ויהיו מספיק הכנסות

בכל  .. כרגע לא אפשרי בכלללקבל רישיון מתאיםך יהיה יורחב וצרי המבנהשכדי קבל היתר לצריך יהיה 

יש  בחוזה ולא בהכרח קיים.שיש אמיר מחויב לתפריט ימות אינן ממוצות. אפשרויות הקימקרה, גם ביחס 

  גבוהים מהחוזה.לק מהמנות שלא קיימות וגם המחירים של חשמופיעות בחוזה הרבה מנות 

  אכלו. לא -וביקוש. למשל פתיתים יש הצע  :יגאל 

  כרגע התפריט די מגוון.

  פסקה קצרה ואינם מספיקים.לקנות ארוחות חמות. הה זמן לא תמיד ישהבעיה העיקרית היא שלדעתי 

  אמיר אמר שמוכן לחשוב על זה. -נתנו רעיון של למכור בחוץ ולא לעמוד בתור 

  .יגאל מציע שמועצת תלמידים תגיש טופס ולהעביר בין התלמידים

  תקבלה.הההצעה  :מומו 

 בות התשובות להכין תפריט חדש.אפשר בעק .כדאי לשמוע גם את דעתםגם מורים הם צרכנים.  :אוהד

לבחירת מפעיל לקפיטריה, כדי שיהיה יוציא מכרז חדש  ביה"סיש החלטה שבמהלך השנה ל מקרה בכ

   .את התנאים הכי טוביםולבחור במי שייתן אפשר לקבל עוד הצעות 
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  ועדת ספורט

  
בוצות הקטרגל גם בקתחרויות האתלטיקה ותלמידי ביה"ס בווח על ההישגים המצוינים של יגאל מד

  צוות המורים שמדריכים את תלמידי הנבחרות.רכז חנ"ג יובל כדי ואת והכדורסל. משבח את 
  

  תשתיות ועדת 
את  גסיור, הועדה תתרשם ואלירן יצי רך יע בפגישה הבאההחלטנו שה פגישה עם אלירן. מיתקיה  :אוהד 

  מכאן נראה מה ניתן להציע ולשפר.ו, שובכל מה שבעיניו ח

וכמו , הושלם שיפוץ בשירותיםן דיווח שאלירקיון ואחזקה שוטפת. ילאתגרים בנושא נהתייחסנו בפגישה 

  והמפתחות מעל הארונות.סגורים כעת הארונות  :וי אשכיבבנושא טיפול על כן 

זאת נעשה  ו באופן ישיר.נרשמתעוד לא ה אנגלית.החדש ללימודי חם מתוהקמת האלירן סיפר על שיפוץ 

 .החלפת גופי תאורה בכיתותבוצעה  ליצור סביבת למידה חדשה. המרכזי היה הרעיון ין שנצי , אבלבסיור

ורים פרטניים , כמו שיעללמידהגם שישמש רב שימושי ה לחלל יפריהסאת ס להפוך "ביהשל כנית ובתעוד 

  .)השוטףהתקציב השנתי יה"ס ביקש לקבל (לא מתוף מתקציב ייחודי שב אמור להיותון המימכש ועוד

, במקום המתקנים שהיו בחצר (ליד מגרש חדשים מתקני כושר תנהתקבקשה ל , ביה"ס הגישו כןכמ

  .רקופוהכדורסל החיצוני) ש

דרך משרד  "וראקול קבמסגרת "ייעודי בקשה לתקציב ו נ, הגש בטיחותית הכרגע אין מפאת סכנ :אלירן 

  החינוך.

בדוק שאין מוקדים חדשים ל כדי  ,ה שנתיתבדיקת קרינסוכם על עריכת לפי הצעת יגאל נתנאלי,  אוהד:

  .בהמצקיימים לא השתנה השבמוקדים ו

  .יש לבדוק מה אומר החוק"ל סמוך לביה"ס. יש אנטנה גדולה ברחוב קקמה לגבי מרחק מאנטנות?  :מומו

  .פר יבדוק מחר ויהיה בקשר עם אלירןמבקש מעופר לבדוק. עו

. ידי כך שחלק כלשהו בביה"ס ייקרא על שמו-עלש שפר ןלכבד את שמשו -נושא נוסף שהעלה יגאל הד: או

  קפה שמשון. רוצה להציף לדיון כאן. -ל שמו לקרוא קפיטריה עהוצע בוועדה 

  ת זה.שמשון לא יאהב א עופר:

  לא מתאים. :דני

  

 עדכוני הנהלה  .2
  

  , ההורים אמרו שהילדים מאוד נהנו.'יב ', יא לכיתות  יומיים , טיול אתגרערך נ  :דני

ה מרגשת , יי. חוו64. יצאו דטיול שטח למסלולים קשים מאוובר במד, שהטיול מתקיים.השנה הרביעית  זו

ם. דולה של היוצאייש עליה ג 'ליב 'אבל במעבר בין יא ,במיטבם בכל היבט. אין עיבוד מובנההיו הילדים 

רוצים. מהם חוויות  כאלה שלא יצאו ושמעותלמידים שיצאו בכיתה יא' רוצים לצאת שוב בכיתה יב' וגם 

  ביקוש גדול של הצוות לצאת.יש גם 

, ח׳גיחה בשכבת בחרונות אים הזאת בשנעשינו  - כמלווים לטיולים הצטרפות הורים להעלות יש חושב ש

  .יכול מאוד להוסיף שהורים יגיעווסבור 

קבוע לכולם כמו תה תחרות לא חיובית בין הכיתות. אולי צריך תפריט ינס הרים, היגיחה בבישלנו ב :שרה 

  בצופים.

  רגע אין בכלל.אות איך משלבים הורים בצורה מיטבית. כרצריך לדני: 

  לינה.לטיולים עם אולי רק לגיחה ולא  :מומו 

  מציע להרחיב את הדיון. :דני 

  ?כמלווים במקום חלק מהמורים קהילתי או גם ככח עזר הצטרפות בהיבט :אוהד 

  .שיוצאים ללוותרים חיסורי מובחינת מ גם וגם , יכול מאוד לעזור :דני 

  פדגוגית. ועדה ודיון בליעלה  :מומו 

  ודית לפני קבלת החלטה.ה יסשונים לשינוי כזה וכדאי לדון בהם בצוריש היבטים איתן: 
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  :   ה הבאהרישום לשנ-

הוא  עם מנח"י . הסיכום נה"ל הבאהשל רישוםיתקיימו ימים פתוחים לקראת ה  24.1 -ו 3.1 ימיםב דני :

  הנרשמים. "פול"ון העיר גם בהר גילה וצפ, תלמידים, חמש כיתות 160 -פתוח את הרישום לל

כשהם מחוץ  עכשיו . לא בטוח מה יהיהאת ביה"ס שבאה בעיקר מענתות וגבעה צרפתית טייבה סיהלוהאוכ

  .לאזור שלנו

א צופה שיהיה צורך לאני  .שלהם 1 - ששמו אותנו באפשרות ה נרשמים 160תהיה הגרלה אם יהיו מעל 

  בהגרלה.

לכן חושב  יחודיים.יר הפצריך לשאוף למרווח של אלה שניסו להתקבל לבתי הסאם יקלטו בהגרלה, 

  תלמידים סה"כ. 180ד וט ענפתח אפשרות לקלש

ו היינשכבה י׳ בכיתות. אין מרחב נוסף. למקם את ה, אין היכן קצה יכולת השליטה בגודל ינת ו מבחאנ

עובדים בז׳ וט׳ עם שתי כיתות כיום  .פנוי כיתהכי לא היה חדר  נו , ולא פתחשביעיתיתה וח כתצריכים לפ

  .(קטנות מהתקן) לא תקניות

קשת ראם והר חומה. בתי הספר עם ההתחזקות הצפויה של . בכל שכבה כיתות 6המצב כרגע לא מאפשר 

  .מידים למלא את התקןללהשיג תת כיתות ולנסו 6 -לכוון למאשר  כיתות 5על  160עדיף ללכת על 

 -ם הנוספים מעבר לצריך לנסות לתת לנו אפשרות לבחור את התלמידי אינטרס לאיזון איכותי.יש   :אוהד

  שברישום הרגיל. 160

בשנה שעברה כל מי שביקש עדיפות ראשונה  אין לנו השפעה, ההשפעה היחידה שלנו היא ימי השיווק. :דני

  לא קיבל.שניה מי ששם אותנו בעדיפות קיבל ו

  חודייםהיו בתי הספר הילהם שיפות ראשונה עדהש האללקבל את האם ניתן  :איתן 

במטרה  180עד  לנסות לקלוטואז  160זה בדרך כלל מה שקורה. לכן, אנחנו רוצים לרשום  כן. :דני 

  .שהתלמידים הנוספים יהיו חזקים

  ל."יח 3מתמטיקה יב׳  ובכלל זאת רףבגרויות חו -עופר ורם מדת כרגע בפני שעומשימה החט"ע מבחינת -

  ם.אין עדכונים מיוחדי - אלירן , עופר , רם

  . מדבקות סמלאשר לעלתה בקשה  -נטלי 

  ונפסל.דובר כבר בעבר : מומו

  

למפגש הבא עדיין אין . שידבר בשם ההורים נדב תנטלי מבקשת הורה מ. יום פתוח -יום שישי הקרוב 

  .3.1נטלי וענת יגיעו גם ב  . 24.1ב ואיתן  3.1ב  מומו : בישיבה התנדבו הורים שהתנדבו.
  

  תודה לכולם !
  

  :21:30-0020, בשעות 20.203.52 ד'  הבאה תתקיים ביוםהישיבה 
  

  לקוונספח לפרוט
  

  יבוביץנמסר מאת : דני ל
  

   דו"ח התפלגות תלמידים לפי כיתות 
  שכבה ז' 

 ממוצע תלמידים לכיתה ללא חנ"מ 32  1ז'
 32.5 34  2ז'
   32 3ז'
   32 4ז'
   32 5ז'
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   33 6ז'
   11 7ז'

   206 סה"כ בשכבה
 ח' שכבה 

 ממוצע תלמידים לכיתה ללא חנ"מ 35  1ח'
 32.8 31  2ח'
   35 3ח'
   34 4ח'
   33 5ח'
   29 6ח'
   11 7ח'

   208 סה"כ בשכבה
 שכבה ט' 

 ממוצע תלמידים לכיתה ללא חנ"מ 28  1ט'
 29 31  2ט'
   30 3ט'
   31 4ט'
   26 5ט'
   28 6ט'
   13 7ט'
   187 ה"כ בשכבהס

 שכבה י' 
 ממוצע תלמידים לכיתה ללא מב"ר  17  מב"ר  1י'
 37 38  2י'
   39 3י'
   39 4י'
   33 5י'
   36 6י'

   202 סה"כ בשכבה
 שכבה י"א 

 ממוצע תלמידים לכיתה ללא מב"ר  24  מב"ר  1י"א
 34.4 35  2י"א
   34 3י"א
   36 4י"א
   37 5י"א
   30 6י"א

   196 בהסה"כ בשכ
 שכבה י"ב 

 ממוצע תלמידים לכיתה ללא מב"ר  19  ב"ר מ 1"בי
 35 38  2י"ב
   35 3י"ב
   32 4י"ב
   34 5י"ב
   36 6י"ב

   194 סה"כ בשכבה
  1193 סה"כ תלמידים 

 
  



7 

 

 

תקשורת והחינוך המיוחד במידה וישנם כאלו. המספרים כוללים את כל הילדים המשולבים בהן מכיתות ה
לומדים בנפרד בכיתות קטנות (כיתות חנ"מ בחטה"ב וכיתות חישוב הממוצע את התלמידים ההוצאתי מ

  .מב"ר בחט"ע)
 

  חסיתא. ניתן לראות שבחטה"ב ממוצע התלמידים לכיתה בסדר גמור, אפילו נמוך י
 

  אכן חריגה בגודלה, בעיקר בגלל מספר ב. כפי שנאמר בישיבה, בחטיבה העליונה שכבה י'
  בכיתות ובגלל כיתת מב"ר קטנה במיוחד תלמידי חינוך מיוחד שהשתלבוגדול של     
 .בשכבה זו    
 

  ג. בשכבות ח וי"ב ישנן כיתות גדולות ולצידן קטנות בגלל העברות תלמידים בין כיתות
 .בהתאם לצורך פדגוגי שעלה   
 

 יא'  אך חשוב לציין שבשכבות 34 -ממוצע התלמידים מתחת ל ד. הייתי שמח להוריד את
  שי מיוחד עם מספרי התלמידים בכיתות. חשוב לזכור שבשכבות אלו רקיב' דווקא אין קו    
 קה,לית, מתמטיכשליש משעות הלימודים נלמדות בכיתות האם, כל השאר בקבוצות אנג    

  .מגמה וחנ"ג שהן לרוב קטנות בהרבה    
  

  יבוביץדני ל


