
 17.12.18 טתשע" 4הנהגת הורים בגין, ישיבה מספר 

 משתתפים:

 מטעם בית ספר

שירלי  ',ברכזת שכבת י -מירה לוי נהלת , סגנית מ - משה מנהלת בית ספר, שרונה -פזית היבש 

 'ארכזת שכבת י -קצב 

 הנהגת הורים

           ,          1+יא1יב, איילת צור 6אייל צפניה י, 9יא אורטל קוממי, הנהגת הוריםיו"ר +  7יא –עמי מעודד 

, 4, נורית דוד י7גרנית יב, יובל 10גילי אמיתי י, 10יא גיל דובר , 4אגיא עשרי י, 2ארז קנטור יא

   , 8יבויצמן -רונית פוני ,8עמרי הרמן יב, 9עינת כהן י, 11יאעדנה יצחק , 6+ יא 5חי י-נירה דוד

 + אורחת: נאוה עדן 7ב, תומר הלחמי י6בגרוס י-הןשירלי כ, 11רם תורן י

 :מיטל לוי, מנהלת מחלקת תחבורה בעיריית ראש העין היסעים לתיכון בגין

ק"מ מבית הספר זכאי להסעות באחריות משרד החינוך.  3שגר במרחק מעל  משכבת כיתה י' תלמיד

בעבר היה תשלום למשפחות, מאוחר יותר היו הסעות ייעודיות ובשנים האחרונות נהוג שימוש 

 קו. -בתחבורה ציבורית ומימון רב

ריבוי קווים על והתלוננו  שכונת נווה אפקב רחובות נווה אפיקים/ברקןתושבים מ פנוחודשים  8-לפני כ

בעקבות פנייתם, בדקה מחלקת התחבורה את הנתונים . אוטובוסים ביום 400-כ)ותדירות אוטובוסים 

)אך בחודשים אוגוסט  סקרים ע"י חברה חיצונית לספירות נוסעים בשעות השיא והשפל 2בוצעו ו

הסעות  )לגבי ממצאי הסקרים הוחלט בשיתוף משרד התחבורה לדלל חלק מהקוויםע"פ . וספטמבר(

 (300קו ונשאר  17תלמידים הורד קו 

לא מגיע בזמן לבית הספר וחסרות הסעות  300משיחות עם תלמידים, הורים ומורים נראה כי קו 
 בחזור לכל שעות סיום הלימודים. 

במהלך נסות למפות את הבעיות ולהעביר אליהם את המסקנות במרוכז, התבקשנו ע"י מיטל ל
  .שינוי או תיקון יבוצעך הערכה מחודשת ובמידת הצורצע השבועות הקרובים תתב

בשיתוף הבן של נורית דוד, תלמיד כיתה י המתגורר באזור הביע את נכונותו לסייע באיסוף המידע ו
 פעולה יחד עם מיטל

 meytal.l@rosh.org.il: מייל לפניות

 way.online/#/home-haayin.my-http://rosh: אתר התחבורה של העירייה
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 פזית היבש –יכום רבעון ס

כמסקנה לכך שצריך לתקשר להורים את מה שקורה בבית הספר, יצא סיכום כתוב ומצולם במשוב 

 !זכה לתשבחות רבותו

Https://www.smore.com/2ea1m 

 מוסיקה שהיה מוצלח ומקסים.בנוסף התקיים ערב סיכום אירוח משלחת מגרמניה ע"י מגמת 

 בקרוב יתקיים ערב התרמה בשיתוף המגמה למוסיקה לטובת תלמידים.

 ימי ההורים: 

 .המורים עברו סדנת תקשורת לפני קיום ימי ההורים 

  אחוזי גביה גבוהים –טופס הגביה שנמסר להורים שעדיין לא שילמו היה מאד מוצלח. 

  במתכונת מורחבת של כל המורים המקצועיים.לכיתות קטנות התקיימו ימי הורים בנפרד 

 תרגיל למידה בחירום התקיים בהצלחה.

מיניות זכתה לפופולריות רבה                                                                                 י': סדנה בנושא 
  השבוע תתקיים סדנת חילוץ והצלה.י': 

 30%נמסרו כל העבודות להערכה חלופית  –ק פרויקט משואה בתל יצחיא': 

הטיול השנתי היה משובח! זכה למשובים מעולים מהמורים ומהתלמידים. תלמידי גאוגרפיה יב': 
 העבירו הרצאות על אזור אילת לפני הטיול.

, שבוע לאחר חלוקת תעודות לתלמידי שכבות 1.2.19-חלוקת תעודות לתלמידי שכבת יב' תתקיים ב
 , כדי לאפשר הזדמנות נוספת למועדי ב'.25.1.19 -תתקיים בש יא' -י' ו
 

 :ועדות הנהגת הורים סקירה

  -ועדת כספים 

 יורם רובין הצטרף להנהגת הורים כיו"ר ועדת כספים.  רו"ח

 2018בדצמבר  16הדוחות הבאים נכונים לתאריך 

 לא שילמו שילמו חלקית שילמו תלמידים שכבה

 (35%) 153 (7%) 31 (57%) 243 427 י'

 (26%) 101 (21%) 83 (53%) 208 392 יא'

 (6%) 23 (29%) 98 (64%) 217 338 יב'

 

 סה"כ גביה בפועל מסלול

  66% שכבה י'
 66% שכבה יא' 71%

 80% שכבה יב'

  51% מגמות י'
 65% מגמות יא' 63%

 63% מגמות יב'
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 .למסיבת סיום ינוצלובשכבת י"ב  לש עודפיםהנבדק ונמצא שתקציב ביה"ס מנוהל בצורה טובה, 

 יב' אושר ויש לו מקורות מימון. אירוע סיום של שכבת תקציב

, בעיה לא שילמו את מלוא תשלומי ההורים ההורים על פי הנהלת בית הספר, חלק מחברי הנהגה
 חמורה של דוגמא אישית.

שלא שילם את תשלומי ההורים  על פי תקנון הנהגת ההורים בית הספר יפנה להורה מהנהגת הורים
 מנע את השתתפותו בישיבת ההנהגה הבאהוי

 אין יותר מנגנון הנחות, גובה ההנחה ע"פ גובה ההנחה שניתן ברווחה בעירייה. –גביה והנחות 

 

 

  -ועדת טיולים

 תלמידים 274השתתפו , 27-29.11.2018 ימים 3 טיול שכבת י"ב לאילת התקיים

 הטיול עם חברי וועדת טיוליםממתינים לתאום תחקיר 

אומתו השירותים שנתקבלו בהשוואה להסכם החתום עם ולא  עדיין לא נתקבלה חשבונית מהספק
 .הספק

בדרך חזרה מהטיול הילדים קיבלו לינק למשוב, שביעות רצון גבוהה מאד של התלמידים ושל המורים 
 מארגון הטיול ואיכותו!

 

 -פוליןועדת 

 12-19.9.2019 -המסע יתקיים ב

 .ממתינים לביצוע מכרז משרד החינוך ולאישור הספקים

 

 -ועדת מוסקבה

 חברי הוועדה: עמי מעודד, איילת צור, נירה דוד

 .ביקור בתכנית החלל הרוסיתיקיימו  'יב -ויא' משכבות מגמת פיזיקה תלמידי 

 מתלמידי המגמה(. 50%)מעל תלמידים  67 , כרגע רשומיםערב הורים התקיים

 איילת צור ועמי מעודד מטפלים בנושא ספק טיסה, תמחור התוכנית ועלות סופית.

 .למשרד הפנים להאצת טיפול בהנפקת דרכונים שאינם בתוקףתלמידים  8של הועברה רשימה 

 

 

  -פסיכומטרי

 High–Qנירה ואיילת אחראיות על איסוף הצעות ספקים. נקבעה פגישה עם 



  -ועדת אירועים

 20.11.18 -בהתקיים יום המורה 

 .עמידה במסגרת תקציב. אנשי צוות 150 -כל שי צנועוחולק ארוחת בוקר התקיימה 

 .שביעות רצון של הצוותניכרה 

 

 -ועדת חזות

 םבית הספר אחראי לקיבוע, תקציב שהוגדר ע"פ קק"ל ספסלי 5נרכשו 

התחייבות לשיפוץ והחלפת כל קווי המתח + תאורה גגות התקבלה  אתי רצוןושיחה עם עמי חלא ב

 .2019בינואר 

 

 -בטיחותועדת 

 הוחלט כי נושא מסיבות החוקיות, למרות חשיבותו הרבה, מוסר מדיוני הנהגת הורים.

 

  -ועדת אירועי סוף שנה + יב'
   מסיבת סיום:

  לטובת תוספות₪  20,000 –חסרים כ, תקציבואושר נקבע. 

 גויות בית הספר מפרטי ההצעהעדיין לא נחתם הסכם בשל הסתיי – נבחר מפיק 

 ( לוי אבינועםבטיפול ניסיון להשגה :)הקלה ו מימון גנרטור גיבוי, מימון שמירה, מימון אמבולנס
 במחסומים

    ספר מחזורלנבחר ספק 

 תאריך(ומיקום מבחינת  קסיופאה נמצא מתאים) אולםעדיין לא נסגר . 30.6.19: תאריך מועדף: נשף

 

  -קטיםועדת פרוי
 .החיים וכישורי מיומנויות שיפור לטובת וילדים להורים אקסל קורסהפרויקט הנבחר: 

 יובל גרניט התנדב להעביר את הקורס!

 "חיים לאלון"פרויקט אריזת משלוחי מנות 

 למען אלון שחולה במחלת דושן. שנה רביעיתזו התקיים בראש העין הפרויקט מ

 .באולם רבין במשך יומיים מרוכזים אריזות 50,000 -נארזו כ שנה שעברהב

 אריזות. 70,000 –היעד השנה , השנה תוקם עמדה גם בבית ספר בגין

 .שכבת י"ב מלווים את הפרויקט –עידן פוני ועמית אייל 

 .8:30-13:00הנהלת ביה"ס תדאג לשלוח תלמידים בין השעות 

 


