פרוטוקול ישיבת הנהגה 14.11.18 3
משתתפים:
מטעם בית ספר :פזית היבש  -מנהלת בית ספר ,שרונה משה  -סגנית מנהלת,
דורית גמליאל – סגנית מנהלת ,שירלי קצב  -רכזת שכבת יא'
הנהגת הורים
עמי מעודד – יא + 7יו"ר הנהגת הורים ,אבינועם לוי יב ,6אייל צפניה י ,6ארז קנטור יא,2
בת-אל שמחי י ,1גיא עשרי יא ,4גיל דובר יא ,10יובל גרנית יב ,7נורית גץ יב,8
נירה דוד-חי י + 5יא ,6סמדר כהן יב ,8עדנה יצחק יא ,11עמרי הרמן יב,8
ענת קסיאל י ,4קרן אוחיון יא ,7רונית פוני-ויצמן יב ,8רם תורן י ,11רעות שוהם י,12
שירלי כהן-גרוס יב ,6תומר הלחמי יב7

סקירה מנהלת בית הספר ,פזית היבש:
י' :סדנה בנושא אופניים חשמליים (עיונית  +סימולציה) פעילות במימון "עיר ללא אלימות"
י' :אקדמיה בתיכון
יא' :הצגה באורנית "הקיץ שלי" על נערים לפני גיוס .נערכו דיונים מקדימים בכיתות
יא' :מגמת הנדסת תוכנה סיור בטכניון ,מגמת פיסיקה כנס בנושא כלי טיס לא מאוישים,
ערב רובוטיקה להצגת כללים ונהלים
יב' :מכינות ושנות שירות  -הגיעו בוגרי ביה"ס לספר (ביום הורים לנסות לגייס את נציגי
המכינות שיסבירו להורים כדי שילדים לא יפספסו את תאריכי ההרשמה)
יב' :הרצאה על דור המסכים -לאון תמיר
מתוכנן:






 - 19.11יום הורים אתגר – מב"ר מתקיים בנפרד מכל שאר הכיתות.
כל המורים המקצועיים של הכיתה נמצאים בחדר
 - 20.11יום הורים לכיתות העיוניות .כל המורים המקצועיים זמינים 16:00-20:00
 - 25.11+21.11פרויקט משואה  30%לכיתות יא'
 - 25.11הרצאה לקראת טיול יב'
 - 27-29.11טיול להרי אילת שכבת יב'
הרצאה על למידה בחירום

מהדיון העיוני לגבי אופניים חשמליים הובן שהתלמידים מודעים לסכנות ,יודעים שאסור
לרכוב ללא קסדה אך ,מרגישים ש"לי זה לא יקרה" .הוחלט בצוות ההנהלה לעמוד בהפתעה
בשער ביהודה הלוי ,אם ילד מגיע ללא קסדה מתקשרים להורים לידע.
המספר ירד מ 30-לבודדים .הורים נבוכים ,מתנצלים ,מרגישים את השותפות הורים-מורים.
לגבי העישון -טלפונים להורים מניבים תגובות שונות" -מה אני יכול לעשות?" "מה אתם
מצפים ממני" "...הילד חייב לעשן"
החוק אוסר על עישון בתוך שטח בית הספר
בהפסקות ובזמן השיעורים צוות המורים מסתובבים ,מעבירים ספסלים ,מלחמה מתישה.
חוזר מנכ"ל לא מאפשר יציאה משער ביה"ס עד 12:20
יש רק קומץ ילדים שמעשנים – מכירים אותם.
אסור לעשן בשטח בית ספר  -אין פרצה בחוק.

למידה פרטנית – פרוייקט "עוז לתמורה" מתקיים בבגין זו השנה השלישית
כל מורה שנמצא ברפורמה נותן  2-6שעות שבועיות בהתאם למשרה.
שיחה אישית\העצמה או לימודית
בגין נמצא במצב מעולה יחסית ,מעקב צמוד על שעות שניתנות .יש הרבה תלמידים
שמבקשים אך נקבע על סמך צרכי בית הספר ואת רוב מקבלים תלמידים משכבות יא' ו-יב'.
תלמיד שלא מגיע לשיעורים ונעדר לא זכאי ללמידה פרטנית .מורה יכול ללמד  1-3תלמידים
ואם הוא מוכן -אפשר עד  .5הרשות נותנת תגבור שעות הוראה ע"פ דרישה.
פרויקט נחשון -ההרשמה גבוהה בעיקר בשכבת י'
הצעה :שיתוף תלמידים מצטיינים כחונכים לתלמידים מתקשים כחלק משעות ההתנדבות.

סקירה ועדות הנהגת הורים:
ועדת כספים-
דרוש רו"ח לניהול כספי הורים
שכבה
י'
יא'
יב'

תלמידים
442
392
338

מסלול
שכבה י'
שכבה יא'
שכבה יב'
מגמות י'
מגמות יא'
מגמות יב'

שילמו
)49%( 206
)39%( 153
)44%( 148

גביה בפועל
53%
51%
54%
45%
50%
44%

שילמו חלקית
)6%( 24
)17%( 68
)16%( 54

לא שילמו
)45%( 192
)44%( 171
)40%( 136

סה"כ
53%
47%

מבין התלמידים שלא שילמו:
*כאלה שלא משלמים מתוך עיקרון
*מצוקה כלכלית
ביום ההורים כל מורה יגיד להורים שלא שילמו ויתן שובר תשלום.
אם הורים לא שילמו ,הילדים לא יצאו לטיול ,ביה"ס חייב לספק פעילות חלופית.
בדר"כ אין בעיה בטיולים יש יותר בעיות בהצגות/הרצאות.
בתשלום בכרטיס אשראי יש אופציה לתשלום מלא בלבד.
תשלום דרך העירייה -החתמה על אישור יציאה לתשלום ,מועבר לעירייה לגביה וזה מאפשר
גביה (כך נעשה בשוהם) בשנה שעברה ביה"ס העביר רשימה לעירייה ,למחלקת הגבייה-
ודבר לא נעשה.
ועדת טיולים -כל אחד מהטיולים מבוצע על ידי גוף אחר
שכבת י'  -טיול לרמת הגולן ליומיים 25-26.2.19
שכבת יא' " -מסע ישראלי" למשך שבוע החל מה.31.3.19 -
החוזה לא היה פשוט ,נערכה פגישה ויש התקדמות.
שכב יב' -טיול לאילת ל 3-ימים 27-29.11.18

ועדת פולין-
המסע יצא בתאריכים 12-19.9.19
התקיימה פגישת העברת תפקיד וחפיפה עם יו"ר הועדה של שנה שעברה ,אבינעם לוי.
התקיימה פגישת הדרכה עם בוריס ושירלי ,אחראית על המשלחת .נערכה חלוקת תפקידים
בין חברי הועדה.
מחכים למרכז של משרד החינוך שאמור לצאת בינואר.
*לשים לב -יש משפט שמתנהל כנגד  3חברות בנושא קפיטליזציה
*יעשה ניסיון ליצור משלחת הורים

פסיכומטרי-
הפרויקט מרוכז ע"י דגנית פרל.
הופק טופס מילוי מכרז על בסיס מכרזי העבר ,נשלח לכל החברות המובילות.
המטרה לבצע השוואה הוגנת בין הספקים על מנת להבטיח שירות איכותי במחיר סביר.
סיום איסוף הצעות ספקים 15.12.18
בחירת ספק עד 15.1.19

ועדת אירועים-
נערכה פגישת התנעה.
יום המורה (ארוחת בוקר עבור  150אנשי צוות)
נבחר קייטרינג יחולקו שוקולדים ,שטיח אדום ,בלונים
מתנה לביה"ס -כורסאות לחדר המורים
(הוחלט להשתמש בכל שנה עד מחצית מסכום יתרות בתקציב הורים)
נערכה הצבעה :אושר תקציב מוקצה לטובת יום המורה.

ועדת חזות-
סיור עם מנהלנית ביה"ס ,אתי רצון:
פרויקט הצללה לפטיו החיצוני -הכבלים יעברו אישור קונסטרוקטור ותבחן אפשרות להצללה
אומנותית שניתנת להחלפה.
ספסלי קק"ל לפינות ישיבה –תועבר בקשה לתקציב מהעירייה.
פרויקט קרן אמבר :דוקטור רן אמבר ז"ל -חקרה נברנים בפינלנד ,פועלים בביה"ס שנה
שלישית ,השנה יורחב הפרויקט לגינה "אקו-גן" בשילוב תלמידי ביולוגיה.

ועדת אירועי סוף שנה  +יב'-
התקיימה פגישת התנעה וחפיפה עם יו"ר שנה קודמת – אילנית פורת
לנשף :התקבלו  4הצעות ממפיקים (אחד יקר וירד)  +התקיימה פגישת התנעה עם תלמידים
למסיבת סוף שנה :בוצעה פנייה לקבלת הצעות מחיר ממפיקים ,נקבעה פגישה עם מפיקים
16.11
ועדת פרוייקטים-
היעד 2 -פרוייקטים מתוך :5
.1
.2
.3
.4
.5

גם אנחנו נוסעים  -שת"פ עם וועדת פולין :קידום משלחת הורים שתצא לפולין
במקביל למשלחת הנוער של בית הספר.
רישיון לרישיון נהיגה  -בניית והפקת תוכנית עירונית להכשרת בני נוער לטיפול
ברכב ,נהיגה לאחור ,שטחים מתים במראות והתנהגות בוגרת בכביש.
קורס אקסל להורים וילדים לטובת שיפור מיומנויות וכישורי החיים.
קורס לניהול תקציב משפחתי  -קבלת החלטות כלכליות ,סדרי עדיפויות ,הוצאות מול
השקעות.
מתחמי ישיבה מוצלים  -גיוס תקציבים ,ייזום פעילות מול העירייה

פרויקט שיפור חווית למידה-
קיימים  2חדרים גדולים מוזנחים אך עם פוטנציאל  +שירותים
דרוש עיצוב ,שיפוץ ,הבאת ציוד שולחנות עגולים ,כורסאות
נורית גץ מהנהגת הורים נותנת יעוץ
העירייה כבר החלה בתהליך ,יתווסף מתקציב ההורים.

נוהל העברת כספי הורים:
במקרה ובסוף שנה נותרת יתרת זכות לשכבת י' או יא' ,תועבר היתרה לשנה הבאה וניתן יהיה
להשתמש בה בהתאם להחלטת וועד ההורים המרכזי.
במקרה שבסוף שנה תישאר יתרה לשכבת יב' תחולק היתרה במועד שיקבע ע"י וועד ההורים
המרכזי ,באופן יחסי בין הורי השכבה ששילמו את מלוא תשלומי ההורים באותה שנה.

