סיכום ישיבה
נושא הדיון :סיכום ישיבה – הנהגה מוסדית תיכון "היובל"
תאריך02/01/2017 :
הנוכחים :עופר -מנהל בית הספר.
שכבת י'  -שרון ,אפרת ,שולי ,זהבית
שכבת יא' -הילה ,סיגל ,דני ,אריה ,לימור ,תמי ,אירית
שכבת י"ב -דניאלה ,שרגא ,דפנה ,יעקב ,ליעד ,רוני ,שלומי ,סיגל ,דני
רשמה :אפרת יונתן
נושאים שהועלו בדיון:
מס"ד
1

תיאור הנושא
חניית אופניים

2

חוות כושר גופני

3

תחליף לחברת
"ארכימדס" –
שיעורי עזר
במתמטיקה
המורה לספרות של
יב' 3
יום המורה

6

טקס שכבת י"ב

7

רישום לשנת
הלימודים הבאה

4
5

הנושא
עופר עדכן ,כי אושרו לבית הספר 100
מתקני אופניים חדשים .מדובר בפרויקט
עירוני ,מטופל מול עוזר סגנית ראש העיר
אוהד ונמצא כעת בשלב של מכרז
מתקינים.
עופר עדכן ,כי העירייה הציבה מתקני
ספורט חדשים ובטיחותיים לרווחת
התלמידים.
עופר עדכן ,כי ב 08/01 :יתחילו השיעורים
הפרטיים במתמטיקה ל  4ו  5יח"ל.
דני יהיה במעקב לגבי הרמה של
השיעורים.
עופר עדכן ,כי החליפו את המורה לספרות
של כיתה יב'  3עקב תלונות שהתקבלו.
עופר עדכן ,כי ב 22/12 :התקיים בביה"ס
יום המורה שהיה נחמד מאד .חולקו
פרחים ,עוגות וברכות למורים .עופר
מבקש להודות לכל ההורים ולוועד שעמל
להצלחת היום.
עופר עדכן ,כי נבחר פרוייקטור בעירייה
לארגון טקס הסיום לשכבת י"ב והטקס
יתקיים בפארק הרצלייה.
עופר עדכן ,כי הוגדרו המגמות הייחודיות
לכל בי"ס בעיר .תיכון ה"יובל" קיבל מנדט
בלעדי לכל סוגי האומנויות (למעט
המוזיקה) בנוסף לאומנות ותיאטרון ,מחול,

אחריות

הערות

ביוטכנולוגיה וכדורסל שקיים רק ב"יובל".
8

"עמוס" – מסלול
חדש

9

שת"פ עם מכללת
וינגייט

10

נבחרת הספורט של
ה"יובל"

עופר עדכן ,כי כיום קיימים התנגשויות
רבות במערכת השעות והמבחנים מול
כיתות הספורט ,האימונים והמשחקים.
פיזור של תלמידי הספורט בכמה
כיתות מקטין את הרמה האיכותית
ולא ממקד את תלמידי הספורט ולכן
עופר הקים מסלול חדש הנקרא
"עמוס" הניצב במקביל ל 4
המסלולים האחרים הקיימים כבר
בביה"ס:
 מב"ר
 אתגר
 נחשון
 רקיע
"עמוס" – ערכים ,מצוינות וספורט.
כיתה שתרכז את כל תלמידי הספורט
וייתכן גם את תלמידות המחול.
בתאריך ה 19/01/2017 :יתקיים יום
פתוח  -יום חשיפה לכל התלמידים
בשכבות ט' בעיר על מנת שיכירו ויתרשמו
מהמגמה החדשה.
חשוב לציין שניתן לבחור את המסלול הזה
עם כל מגמה לימודית אחרת בביה"ס.
המטרה היא ל"צבוע" באופן מודגש את
התלמידים המצטיינים בספורט ולתת להם
את כל שניתן להצליח בספורט ובלימודים
ולשלב נכונה את מערכות השעות
המבחנים בהתאם לאימונים ולמשחקים.
בחודש פברואר יתקיימו מבחנים מעשיים
לתלמידים הרוצים להתקבל למסלול.
עופר עדכן ,כי נפגש עם ד"ר מיכאל
אשכנזי שהינו ס.מ .המכללה האקדמית
של וינגייט והם שוחחו על מספר אפשרויות
להרחבה במסלול "עמוס" לדוג' :קורס
מדריכי כדורסל ,מדריכי פילאטיס ,מדריכי
שחיה ,סיורים וביקורים ,הרצאות בנושאי
פציעות ספורט ומניעתן ,קרב מגע ,יוגה,
גנטיקה ,פסיכולוגיה של הספורט,
פיזיולוגיה ועוד.
רוני הדגיש ,כי יש תלמידים המשחקים
בקבוצות ספורט אשר אינם שייכים לבני
הרצליה ולמעשה בפועל הם לא נמצאים

בנבחרות הספורט של בית הספר כי מי
שמאמן ומי שמעצב את הנבחרת הוא
מאמן של עמותת בני הרצליה.
ולא יתכן שלא כל התלמידים של ביה"ס
יוכלו להיבחן ולהשתתף בנבחרת.
נכון לשנים האחרונות התלמידים בנבחרת
בית הספר הם רק שחקני בני הרצליה.
חייבים לטפל בתופעה הזו.
עופר שמח לבשר ,כי באופן רשמי משנת
הלימודים הבאה ניתן יהיה ללמוד בביה"ס
במגמת כימיה.
דני עדכן ,כי אחוזי הגבייה עד כה אינם
מזהירים וצוות ההוראה חייב לעזור ולפעול
במטרה לגבות את הכסף על מנת שיוכלו
להוציא לפועל את כל הפעילויות
החברתיות שתוכננו לכל שכבה.
 שכבת י' –  71%גביה.
 שכבת יא' –  65%גביה.
 שכבת יב' –  59%גביה.
עופר התבקש להוציא מכתב לכל הורי
התלמידים שטרם שילמו כי אם לא יסדירו
תשלום  -ילדיהם לא יוכלו לצאת ל"מסע
ישראלי" או לטיול השנתי של שכבת י'.
ליעד הסבירה ,כי צוות ההוראה לא
מתגייס לטובת הגבייה וללא עזרתם לא
יצליחו לבצע את הגביה.

11

מגמת כימיה

12

גביית תשלומי
הורים

13

מסיבת סיום שכבת
יב'

דני עדכן ,כי נסגר כל הקשור לספר
המחזור.
העובדה שהטקס יערך בפארק יחסוך כסף
לשכבה ( .) ₪ 16,000העירייה תיתן
כסאות ,במה ,שירותים כימיים ושמירה.
בנוסף על השכבה יהיה לממן הגברה
ותפאורה.
אוהד מהעירייה לא הסכים לספק גנראטור
לטקס ע"ח העירייה.

14

מבחנים ומועדי ב'

עופר יבדוק האם ניתן לאשר כי גם אם
תלמיד ניגש למבחן מועד ב'  -הציון הגבוה
יותר מבין המבחנים יחשב?
ובנוסף שניתן יהיה להגדיל את כמות
מבחני מועדי ב' שתלמיד יכול לגשת
אליהם מ 2 -ל .4 -

15

יגאל – רכב שכבת
יא'

16

וועדת ביקורת

17

רכישת משלוחי
מנות מעמותה

18

וועד הורים עירוני

19

נשף שכבת יב'

20

הנחות

21

תנאי קבלה
למסלולים.

22

הודעות במשוב

23

יום המשפחה

24

ערב מגמת מחול

אחת האמהות התלוננה ,כי פנתה ליגאל
כמה פעמים וגם ב"וואטס אפ" ולא קיבלה
מענה.
דני עדכן ,כי חייבת להיות וועדת ביקורת
על עבודת הנהגת ההורים.
דני עדכן ,כי נעשתה פנייה באמצעות
עיריית הרצליה מעמותת "בית הגלגלים",
למכירת משלוחי מנות בעלות של ₪ 25
לכל משלוח מהעמותה.
תעשה בדיקה כיצד ניתן להיערך לכך.
עדיין לא נבחר יו"ר וועד הורים עירוני חדש
במקום ניסן משכיל.
למי שיש רעיון ,הצעה או בקשה ניתן
לפנות לוועד ההורים העירוני והם ינסו
לקדם.
שרגא עדכן ,כי נסגר מפיק ,מקום ותאריך
לנשף 26/06/2017 .באולם בת"א בשם
.EAST
דני עדכן ,כי נתנו הנחות ל  86משפחות
שהן כ  12%מתלמידי ביה"ס.
סך של .₪ 48,000
הגר בקשה לאפשר לתלמידים להיבחן
בהתאם להישגים שלהם בכיתה י' ולא
דווקא על ההישגים בכיתה ט'.
ילדים הרבה פעמים מתבגרים ומשתנים
וצריך לאפשר להם אפשרות להתקבל
למסלול שהם רוצים ולא לחסום אותם.
זהבית ביקשה ,כי הודעות חשובות אשר
צריכות טיפול מיידי של ההורים  -ביה"ס
ינסה לדייק את הכותרת ולהעביר את
המסר שיש לפתוח את ההודעה במשוב.
יש להקל על ההורים לדעת איזה הודעה
חשוב לפתוח במיידי.
יום המשפחה יערך בביה"ס בתאריך ה:
 .19/02דניאלה תוביל את ההכנות ליום
זה במטרה לפנק את צוות ההוראה.
בתאריך ה 27/03 :יערך ערב מגמת מחול.
דני ביקש ,כי חשוב שיגיעו גם הורים
שילדיהם לא לומדים במגמה .מדובר
בערב מאד מושקע ומהנה.

עופר יבדוק
מול יגאל

