סיכום דיון
נושא הדיון :ישיבת הנהגה מוסדית תיכון "היובל".
תאריך411441104/ :
הנוכחים :עופר – מנהל  ,דני מאן – יו"ר ,דני לוי – גזבר ,שכבת י' – שרון אפורי,אירנה קנופוב ,אפרת
יונתן ,סער בן משה ,שולי סרדס ,דקר אסקין ,ריקי פשרל .שכבת י"א – רחל סולימני ,סיגל מאן ,אריה
פאר ,לימור נעים ,תמי זיתן ,הגר וינסטיין .שכבת י"ב  -דניאלה אורן ,שרגא שרק ,דפנה פישל ,אורית
ויקשה ,שלומי קרמר ,רוני קליינפלד ,טלי דוכס ,סיגל זלאייט ,ניכל גבאי ויעקב ברק
סך הכול –  1/נוכחים
רשמה :אפרת יונתן
נושאים שהועלו בדיון:
מס"
ד
4

תיאור הנושא

פירוט והסבר

מילה טובה לדני –
יו"ר ההנהגה

עופר פתח את המפגש במילה טובה לדני על הליווי,
ההשקעה והתמיכה שלו במגוון נושאים לרווחת תלמידי
בית הספר ,שנדרשה עקב כניסתו לבית ספר חדש וכניסת
מנהלת חשבונות חדשה ומנהלית חדשה.
עופר סיפר ,כי ישנה קבוצת תלמידים מקרב שכבת י"ב
המתנהגים באלימות ואף בוונדליזם.
תלמידים שהגיעו כמעודדים למשחק התפרעו גם במהלך
משחק נבחרת הכדורגל של בית הספר וגם במהלך משחק
של נבחרת הכדורסל הבית ספרית.
במהלך משחק הכדורגל נזרקו חזיז ורימוני עשן ואף היה
שימוש באלות.
עופר פנה לעירייה וביקש תחקיר ברמה העירונית לגבי
מספר נושאים :איפה השיטור הקהילתי? ,מדוע לא היה
אף גורם ממח' הספורט העירוני? ,איך מטפלים להבא
במעשי אלימות שכאלה ועוד.
מקרה נוסף של התנהגות פסולה הייתה זריקת שקיות מים
במזנון.
עופר עדכן ,כי הילדים נתפסו והוענשו בהתאם.

2

בעיית התנהגות בקרב
תלמידי שכבת י"ב

3

חניית אופניים

עופר עדכן ,כי פעל להעברת מתקני האופניים מהכניסה
לבית הספר לאגף השמאלי ,כי עד כה המתקנים הונחו כך
שהם חסמו את הכניסה לרכבי חירום לבית הספר ואת
הרמפה לעליית נכים.
בנוסף ידוע לעופר ,כי כמות המתקנים שקיימים כיום בבית

אחריות

4

השאלת ספרים

5

שיפוצים במבנה
התיכון

/

ציון יום הזיכרון
לראש הממשלה יצחק
רבין ז"ל

הספר אינה מתאימה לכמות האופניים של התלמידים
המגיעים עם אופניים.
בישיבה של הנהלת העירייה עם נציגים מהוועד העירוני
והעלאת הבעיה ע"י דני ניתנה הבטחה מראש העיר
לקבלת מתקני אופניים נוספים ל 400 -זוגות אופניים
שיוכנו ע"י תלמידי בי"ס "ארז מפתן".
רוני הוסיף ,כי בגלל החוק החדש שהעלה את רף הגיל
המותר לרכיבה על אופניים חשמליים ל – 4/ -אולי ניתן
להשתמש במתקנים המוצבים בחטיבות הביניים בעיר.
עדכון – מבירור שעשה דני עם עוזר סגנית ראש העיר
מחזיקת תיק החינוך ,הובהר כי המתקנים שבחטיבות
אמורים לשמש לאופניים רגילים והם לא יועברו ,בנוסף
נאמר שייצור המתקנים החל ,עדיין לא נתקבל לוח זמנים.
הטיפול בנושא יעשה על ידי עופר.
עופר עדכן ,כי הפרוייקט השנה לקראת סיום ,ישנם
תלמידים שלא מגיעים לקחת את הספרים ,עופר הנחה את
צוות המורים לאפשר לתלמידים לצאת למספר דקות
מהשיעור בכדי לקחת את הספרים.
דני עדכן כי מדובר ב 11 -תלמידים בשכבת י"א ועוד 11
תלמידים בשכבת י' שטרם פנו לאסוף את ספרי הלימוד
החסרים להם .והפרויקט השנה כולל  315תלמיד (שנה
קודמת  )144מתוך  401תלמידים בבית הספר.
יש מספר תלמידים שהספרים עדיין לא הגיעו לבית הספר,
יש לזכור שיש תלמידים שנרשמו לאחר תחילת הלימודים
ולא בעת הרישום לפרוייקט והספקים טרם סיפקו את
הספרים.
הספרים מאוחסנים כרגע בחדר שלא מנוצל לצרכים
חינוכיים ולכן עופר עדכן ,כי ניתן יהיה לאסוף את
הספרים עד יום חמישי ה 71177 :בלבד .לאחר מכן
הספרים יארזו ויאוחסנו במחסן.
עופר עדכן ,כי כל הבטחות העירייה בנושא שיפוץ בביה"ס
מדובר בהחלפת דלת הכניסה ,בניית פרגולות ,דשא
סינטטי ושיפוץ השירותים בקומה ראשונה ושנייה  -בוצעו.
נושא האודיטוריום לא נעשה ,מדובר בנושא בעייתי (ראש
העיר הסביר שיש בעיות עם האדריכל המתכנן וזכויותיו על
פי חוק שמצריכות את הסכמתו לכל שינוי) ,עופר מטפל
בכך.
השיפוצים המתוכננים לשנה הבאה הם :שיפוץ מעבדות,
שירותים במסדרון.
השנה בניגוד לשנים שעברו ציינו את יום הזיכרון לראש
הממשלה יצחק רבין ז"ל לא בקיום טקס אלא בשעת חינוך
ותחנות שונות ברחבת בית הספר לדוג' קיר גרפיטי,
הפרחת בלונים ועוד.
עופר ציין ,כי התלמידים שיתפו פעולה ושמחו על הפעילות

על כל נציג
כיתה לעדכן
את הורי
הכיתה.

4

חברת "ארכימדס"
שיעורי עזר
במתמטיקה

4

פרסום תאריכי הגשת
עבודות
ערב הורים  +שאלון

40

בגרות בלשון בשנת
תשע"ו

9

ולהבנתו הפעילות הייתה יותר משמעותית עבורם מאשר
עוד טקס .תמונות הועלו באתר הבית ספרי.
חברת "ארכימדס" הינה חברה המספקת שיעורי עזר
במתמטיקה במחיר מוזל .החברה פעלה בתיכון "היובל"
מזה כ 40 -שנים.
מנהל אגף החינוך – מר יעקב נחום החליט כי מדובר
בחינוך אפור ולכן הפסיק את פעילותם בתוך שטחי בית
הספר .לטענתו  -מערכת החינוך העירונית צריכה לתת
מענה ולא חברות פרטיות הגובות כסף מההורים.
ישנה הבטחה של מר נחום לדני כי עד סוף חודש נובמבר
העירייה צריכה לספק פתרון בצורת שיעורים פרטיים
לתלמידים המבקשים לקבל עזרה.
שלומי והורים נוספים טענו ,כי לא יתכן שהפסיקו את
פעילות "ארכימדס" אך עדין לא נתנו פתרון.
התלמידים הם אלו שנענשים כביכול.
דני הסביר למר נחום כי מבחינת ההורים אין חשיבות מי
נותן הפתרון ,אלא מתן פתרון ראוי ובזמן ,רכזת
המתמטיקה העבירה את דרישותיה המקצועיות לכיתות
הנדרשות ולוח זמנים של פתיחת השיעורים בתחילת
דצמבר .מכיוון שכוונתו של מר נחום הינה לתת פתרון
עירוני ,דני ביקש שינתן פתרון שייקח בחשבון את הבדלי
הרמות בין בתי הספר השונים,והבעייתיות של שיעורים
לתלמידים מבתי ספר שונים ,כך שינתן מענה מתאים ליובל
עופר התחייב ,כי בזמן הקרוב יפרסם לידיעת ההורים את
תאריכי העבודות שהתלמידים צריכים להגיש.
בתאריכים ה 14-14144 -יתקיים ערב הורים.
לפני הכניסה לכיתות יחולקו להורים שאלון משוב.
השאלון חובר ע"י אגף המדידה העירוני ולא ע"י בית
הספר.
ההורים יתבקשו למלא את השאלון ולהשיבו למורים.
עופר מקווה שכמות גדולה מאד של ההורים ימלאו את
השאלון על מנת שיוכל באמת ללמוד על דעתם של
ההורים.
יש לציין ,כי שנה שעברו מולאו אך ורק  10משובים בלבד.
עופר הדגיש ,כי ערב ההורים הקרוב יתקיים לפני קיום
ישיבות פדגוגיות ולכן יהיה בהתאם לציונים והערות
המפורסמות במשוב ,אך המורים יונחו לתת דגש לנקודות
אור ונקודות הקושי בהתייחס לכל תלמיד ותלמידה.
 15תלמידים משכבת י"א תשע"ו נכשלו בבגרות בלשון
התלמידים הנ"ל מקבלים קורס מקיף על כל החומר בלשון
קורס בין  /0שעות שמאפשר לגשת למתכונת חדשה בכדי
לתקן את ציון ההגשה שהיה להם ובחינת בגרות ,בהצלחה
מנהל אגף החינוך – מר נחום הקצה תוספת של 410
שעות תגבור ללשון ,דהיינו שתי קבוצות שעושות את

דני במעקב
מול העירייה
במטרה לוודא
כי אכן יינתן
פתרון ראוי
בנושא.

עופר ישלח
את השאלון
לחברי
ההנהגה.

הקורס.
44

מורה לספרות בי"ב

41

נוהל פנייה לפתרון
בעיות שעולות על ידי
התלמידים.
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גביית תשלומי הורים

41

לוקרים

43

יתרת כספים שנצברו
מהשכרת לוקרים

4/

וועדת הנחות

מספר הורים התלוננו על תפקוד מורה לספרות באחת
מכיתות הי"ב .עופר מודע לכך ויטפל בכך.
דני עדכן ,כי ביקש מעופר שיבנה ויפיץ בקרב התלמידים
נוהל מסודר בו מובנה טיפול בבעיה מהרגע שהילד פונה
למחנך או למורה מקצועי.
תוך כמה זמן מחויבים להחזיר תגובה לתלמיד ומתי עליו
לפנות לגורם בכיר יותר.
דני הדגיש ,כי אם אנו רוצים להעביר את האחריות
לתלמידים ולחנך אותם לפתור בעצמם את הבעיות מול
הצוות החינוכי – עלינו להעניק להם את הכלים שיאפשרו
להם לפנות ולקבל מענה בתאם.
הגבייה החלה רק בימים האחרונים.
ידוע כי יש עומס על המזכירות .יש מנהלת חשבונות אחת
בביה"ס שקולטת תשלומים ,ועזרה על ידי שאר המזכירות
בקבלת פרטי הורים כך שהמזכירה תיצור עימם קשר.
אין אפשרות תשלום דרך האינטרנט .דני הבטיח שיעשה
מאמץ כך שבשנה הבאה ניתן יהיה לשלם באמצעות
האינטרנט.
נכון להיום אחוזי הגבייה הם:
שכבת י' –  55%תשלום
שכבת יא' –  11%תשלום
שכבת יב' –  11%תשלום.
דני עדכן כי השנה נוצרה בעיית גביית כספי הורים בגנים
עקב הוראות משרד החינוך ,עקב כך עיריית הרצלייה
קיבלה החלטה ,כי העירייה תבצע את גביית תשלומי
ההורים (רשות וחובה) בגנים.
בעקבות החלטה זו וועד ההורים העירוני יעשה מאמץ
שבשנה הבאה העירייה תגבה את תשלומי ההורים גם
מהורי התיכונים ולא בית הספר כפי שנעשה היום.
דני עדכן ,כי ישנם  114לוקרים ברחבי ביה"ס .רק  1לא
מושכרים .בתחילת השנה נרכשו עוד  14לוקרים חדשים
מהיתרות שנוצרו מהשכרת הלוקרים.
דני עדכן ,כי יתרת הכספים שהצטברה במשך השנים
מהשכרת הלוקרים עומדת על  ₪ 44,000מכל שלושת
השכבות בבית הספר.
התקיימה ישיבת ועדת הנחות בנוכחות עופר היועצות ,דני
לוי (הגזבר) ודני היו"ר .נידונו  /3בקשות להנחה .כולם
אושרו ברמה כזאת או אחרת של הנחה בהתאם לטבלת
ההנחות שהוכנה על ידי וועד ההורים העירוני.
נכון להיום ניתנו הנחות בסך של כ . ₪ 54,000 -
המקסימום האפשרי לנתינת הנחות הינו .₪ /4,000
סכום מחושב על פי  3%מתשלומי ההורים.

עופר
עופר יוודא
הכנת הנוהל
והפצתו
בקרב
התלמידים.

44

המסע לפולין

44

My geva

49

כשלון במבחן
מתמטיקה של שכבת
י"א

הוגשו עוד  41בקשות להנחה שטרם דנו בהם.
בית הספר קיבל אפשרות להגיש בקשות למלגות בסך
כולל של  15,500הוגשו  44בקשות למשרד החינוך.
ניתנו מלגות בסך .₪ 34,000
 ₪ 50,000נשארו יתרות משנה שעברה
 ₪ 41,000מלגות ממשרד החינוך
 ₪ 41,000מלגות מהעירייה -השלמה למשרד החינוך
 ₪ /,300תרומה מחברת "איילה" – החברה שמטפלת
בנסיעה לפולין.
 ₪ 005,66כולל הכל.
תרומה נוספת בסך  7,אלף  ₪אמורה להתקבל מתורם
שתורם למסע לפולין סכומים מכובדים במשך שנים
רבות.
דני מבקש להודות לתורם זה.
שלומי העלה הצעה להודות לו בערב שיתקיים בנושא
המסע לפולין .בטיפולו של שרגא.
שרגא תיאר את רשמיו מהסיור לפולין .סיור משמעותי
מאד .יש נושאים לשפר שידונו בפגישה נפרדת.
חשובה מאד מעורבות הורים בהכנה ובמסע עצמו.
יצאו השנה רק  3הורים מלווים.
במסע השתתפה כמות נמוכה יחסית של תלמידים
מהשכבה 454 .תלמידים מתוך  114תלמידי השכבה.
שרגא הביע חוסר שביעות רצון מכמות התלמידים שיצאה
וזאת בהשוואה לשנים קודמות.
יש רצון כי כל תלמיד המבקש לצאת למסע לפולין – ייצא
גם אם קיימת בעיה כספית.
חברת "איילה" שנבחרה במכרז עשתה עבודה טובה
במחירים טובים.
שרגא שיבח מאד את ההדרכה האיכותית במסע.
רכזת המתמטיקה פנתה לדני בבקשה שאפשרות השימוש
באתר העזר בנושא המתמטיקה ימומן על ידי כספי הורים,
מכיוון שמדובר בחלק מהתלמידים הוסבר כי אין אפשרות
לכך ,בכדי לתת פתרון הוחלט כי ההרשמה וגביית הכסף
לאתר תתבצע על ידי וועד ההורים ,דני לוי קיבל הצעת
מחיר והצליח להביא לכך שהעלות לשימוש באתר תהייה
 ₪ /0לכל השנה .דני לוי בעזרתה של סיגל מאן הגיעו
מספר פעמים לבית הספר וערכו גביית כספים ,נכון להיום
נרשמו  495תלמידים מכל השכבות מתוך  130שהביעו
רצון ,תיערך גבייה נוספת .כל הכבוד לדני לוי על העבודה
הרבה ולסיגל על העזרה.
גלעד העיר ,כי במבחן במתמטיקה בשכבת י"א היה אחוז
גבוה מאד של נכשלים.
הובהר על ידי הורים נוספים כי מדובר בבעיה בכל שכבת
י"א של תלמידי  1יחידות לימוד.

עופר יטפל
בכך

10

אתר בית הספר

14

יום המורה

11

טיפול בסרבני תשלום

15

תוכנית הפעילויות
בכיתות "נחשון"

11

תחושות הורים
בשכבת י"א במספר
נושאים

בעוד חודש יעלה אתר בית ספר חדש .יש להפנות כמה
שיותר הורים שיכנסו לאתר וישאבו ממנו מידע ויראו
תמונות מפעילויות ואירועים בבית הספר.
יש להחליט על השתתפות מכספי הורים בתחזוקת האתר
– עלות של  ₪ 40,000בשנה.
יום המורה יתקיים בתאריך ה .11141 :הערכות
והשתתפות וועד ההורים יעשה בתיאום עם עופר.
בעיית ההורים שהם סרבני תשלום שאינם משלמים והם
בעלי יכולת כלכלית לשלם תשלומי הורים אך הם בוחרים
ביודעין לא לשלם הינה בעיה קשה ומכעיסה.
בכדי לטפל בבעיה זו עופר הבהיר כי תלמיד שהוריו לא
שילמו תשלומי רשות לא יצאו לפעילות הספציפית
שבעבורה הם לא שילמו.
ההנהגה הביעה את הסכמתה ותמיכתה בדרך התנהלות
זו של עופר ותתמוך בו ככל שיידרש.
ההורים ביקשו מעופר ,כי יוודא שההורה והתלמיד ידע
מראש שלא ישתתף בפעילות .כך שיתאפשר להוריו לשלם
את תשלומי הרשות.
רוני כועס מאד ,כי אין תוכנית סדורה לתלמידי כיתות
"נחשון".
עופר הבטיח לטפל בכך ולהציג את התוכניות בפני ההורים
דני ביקש שהתוכניות של כל המגמות יפורסמו.
הגר עדכנה ,כי הרבה הורים בשכבת י"א מרגישים כי אין
ליווי מתאים לתלמידים ואין תקשורת נכונה.
המורים לא תמיד מקשיבים לתלמידים ומחזירים אליהם
את האחריות במקום להציף את הבעיה למעלה.
אין לטענתה אימון של התלמיד במערכת.
הגר הביאה כדוג' את הקושי הרב שהיה בלימודי הלשון
בשנה שעברה.
ההורים לא יכולים לעלות על קושי בזמן אמת אלא רק
אחרי שהתלמיד כבר חווה כישלון.
הגר הוסיפה וטענה שהמורים צריכים לעדכן במשוב מה
התוכן הלימודי שנלמד וילמד בשיעורים הקרובים.
כך הורים יוכלו להיות במעקב עם ילדיהם לגבי החומר
הנלמד ולעזור בהתאם.
להורים אין מושג מהי התוכנית הלימודית והם לא מבינים
את ראשי התיבות והקיצורים שכן מופיעים במשוב.
בנוסף ישנם מקרים רבים שמעדכנים את התלמיד בציון
המבחן אך זמן רב עובר עד שהמבחן עצמו מחולק חזרה
לתלמידים.
חייבת להיות התאמה בין זמן עדכון הציון לזמן קבלת
המבחן עצמו.
תלמידי  5יח"ל במתמטיקה בשכבה י"א אינם מבינים את
החומר ויש לוודא תהליך למידה תקין.

עופר

עופר יבדוק
מול המורים
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תחנת הימורים +
שתייה ועישון בקרב
תלמידי ביה"ס

1/

הכנה לצה"ל
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ניידים בכיתות

14

מחירים וטעמים
במזנון ביה"ס

19

אימוני ספורט
למערכת הלימודים

50

זכאות להשתתף
בנבחרת הספורט של
ביה"ס

גלעד הוסיף ,כי הובטחו לתלמידי שכבת י"א שעות תגבור
בלשון והם לא מקבלים את השעות בפועל.
רחל העלתה בעיה עם מורה להיסטוריה – היה כשלון
במבחן לרוב תלמידי הכיתה.
דווח לנו כי תחנת הטוטו הצמודה לבית חב"ד מוכרת טפסי
"ווינר" לקטינים ובין הרוכשים נמצאים תלמידי ביה"ס
שרוכשים כרטיסי הימורים.
המשטרה עודכנה.
בנוסף תלמידים רבים שותים לשוכרה ומעשנים.
יש לבצע פעילויות הסברה וחינוך בבית הספר.
רוני הוסיף ,כי בי"ס אינו רק בית לציונים אלא חשוב אף
יותר כל נושא החינוך.
כולם הסכימו עם הערתו זו של רוני.
ההורים צריכים להיות מעורבים יותר בחיי ילדיהם.
בביה"ס באופן מוצהר אסור לעשן!
תמי עדכנה ,כי פעילות ההכנה לצו ראשון בקרב תלמידי
שכבת י"א הייתה לא טובה.
עופר מודע לכך.
דניאלה שאלה מהי מדיניות בית הספר לגבי שימוש ניידים
ע"י התלמידים.
עופר הדגיש ,כי נייד חייב להיות כבוי בתיק בזמן שיעור.
דקר העלתה את נושא יוקר המחירים במזנון.
עופר הסביר ,כי מדובר בזכיינות של העירייה ולא של
ביה"ס.
ההורים יכולים לפנות לזכיין ולא הנהלת ביה"ס.
גלעד ודקר יפגשו עם בעל המזנון במטרה להוזיל
משמעותית את המחירים עבור התלמידים.
סער העלה את הבעיה ,כי מבחנים מתקיימים במקרים
רבים ביום חמישי וביום רביעי ,ימים בהם מסיימים
הספורטאים ללמוד בסביבות  43:50והם לא מספיקים
לחזור על החומר למבחן.
סער ביקש לבדוק האם ניתן לקבוע מבחנים לא בימי
חמישי ולהתחשב במערכות ביה"ס מול מערכות האימונים
והמשחקים.
רוני הדגיש ,כי התקבלה החלטה מפורשת ע"י ראש העיר
והמנכ"ל כי כל תלמיד של תיכון "היובל" יכול להיות חבר
נבחרת ללא כל קשר באיזו אגודת ספורט הוא חבר.

