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 25/11/2021מתאריך לשנת תשפ"ב,   3 מס' הנהגת ההורים ישיבתפרוטוקול 

 לפתיחת ישיבות הנהגת ההורים:  חדשה כמסורת ,הקראת שיר

 טל )סגנית יו"ר הנהגת ההורים לענייני החטיבה(:

 לפנה"ס.  600"עצות ליוצאים לדרך", לאו צה, ספר הטאו, 

 : את השינויים מאז הישיבה הקודמת הנהלת הקריהסקירת 

  :( הביניים חטיבת מנהלת) הקרינ

 מאד.  מוצלחת שהייתה יומיים בת לגיחה' ח שכבת יצאה  של"ח לימודי במסגרת •

    :קרן )מנהלת התיכון(

   .ביותר ומוצלח רגוע היה .יוצאים של גבוה אחוז היה 'יב שכבת בטיול •

 טרם שילמו. מההורים   25%כ  . הורים בתשלומי גדולה בעיה קיימת •

 .חורף בגרות לבחינות נערכים אנו •

 אנו ביטחון תחושת לייצר כדי .וקשים  קלים אלימות ואירועי זלזול עם יום יום מתמודדים אנו •

 .המורים את מחזקים. כגדול קטן אירוע כל על לדווח מהמורים מבקשים

 .הולם לבוש קוד על ולשמור להעיר מתקשים ואנו ראוי לא בלבוש מגיעות תלמידות תלבושת: •

  קריית החינוך דרור(: מנהלת) אריאלה

  במורים. קשה מחסור קיים •

 .שלישי ורביעי בימים דבמיוח בהסעות, קשות בעיות •

 :סקירת פעילות ההנהגה לשנת הלימודים הנוכחית

 אמיר )יו"ר הנהגת ההורים(:

 עדות הנהגת ההורים החלו בפעילותם.  וצוותי הפעולה ורוב  •

הנהגת ההורים מבקשת לשתף פעולה עם הנהלת הקריה על מנת לקדם הילדים, המורים ובית  •

 הספר. 

הפעולה ולוועדות וכעת מתוכננות פגישות המשך עם הרפרנטים על מנת  ינקבעו רפרנטים לצוות •

 לקדם הנושאים שעל הפרק. 

 : סמים/אלכוהול/עישון/צוות אלימותהצגת 

 : (ןתיכולענייני ה  הורים הנהגת יו"ר סגנית) עינת

 אכיפה, עישון, סמים והסברה.  צוותים: למס' נחלקנובצוות.  פורה דיון קיימנו •

 .לצמיתות  שהורחק גדרי זוהר מקרה ראו כזה. ליצור ושצריך לענישה ברור מדרג שאין הבנו •

  :אריאלה

ההנהגה החדשה  .ביטחון זה אותנו שמנחה היחיד הדבר ביה"ס. בתקנון מופיע והוא מדרג שי  •

 אינה מכירה את הנושא. 

 ספר בבתי יב/יאשכבות  נחלת הם בלוני המים  מסורות. התיישבותי לחינוך מהמנהל חלק אנו •

 הרחקת התלמיד הביאה לעצירת תופעת בלוני המים.  .מאלימות מלחמות המים שקט כיום רבים.
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  :קרן

 שיעור  יש אלימות אירוע כל אחרי תהליך. זה מביה"ס הרחקה החינוך. משרד של הוא המדרג •

 בכיתות עברו שנה תחילת .ולהורים לתלמידים הודעה מוציאים חריג אירוע כל על .עצירה

 כיום התופעה נעצרה.  התופעה המשיכה.. למרות זאת על נושא מלחמות המיםו והתריע

 :מהבית יום צוותהצגת 

 )סגנית יו"ר הנהגת ההורים לענייני התיכון(:  עינת

, להתנגד ליום בהנהגה ברצוננו ליידע כי הנהגת ההורים דרור קיבלה החלטה, ברוב קולות •

 מהבית. 

 אריאלה וקרן:

הועד לא נבחר על ידי ההורים בבחירות אלא  הנהגת ההורים אינה מייצגת את הורי בית הספר. •

 דות אינו של כלל ההורים.ייצוג העמ  ,יכךב. לפועד מתנד

 :אמיר

ההורים מייצגת את הורי בית הספר ככתוב בתקנון הנהגת ההורים בדרור וכן בתקנון הנהגת  •

הנהגת ההורים הארצית. איני מקבל את הטיעון כי הנהגת ההורים אינה מייצגת את הורי בית 

 מבקש לקחת את הדברים חזרה.  הספר.

 חברי הנהגה נוספים: 

בנושא ייצוג  ההורים להצהרת הנהלת הקריהנשמעו התנגדויות נוספות על ידי חברי הנהגת  •

 . הבית ספרית  ההורים על ידי הנהגת ההורים

המורים והמחנכים מייעצים  חלק מהאפשרות להגיע לבית הספר ביום מהבית אינה מעשית.  •

 לילדים לא לעשות זאת.

 שונים.הדעות מגוונות בנושא היום מהבית. ההתייחסות שונה בגילאים   •

 :צפיפות צוותהצגת 

 : ההורים לענייני חטיבת הביניים( הנהגת ר"יו סגנית) טל 

קריית החינוך דרור הינו מבתי הספר הצפופים ביותר בארץ )מבחינת תלמידים בכתה( הגם   •

 בתקני משרד החינוך. יש הכרח להפחית מספר התלמידים בכתה בהקדם האפשרי.   תשעומד

במבנים, הקושי  מחסור אין  - הצוות נציגי נפגשו עמה ה, סגנית מנהלת בית הספר, לא לדברי •

 הרושם כי הצפיפות נובעת בעיקר ממחסור במורים.  .מוריםהעיקרי הוא מחסור ב

 ברוב - בכיתה ילדיםמס'  .לשנה₪   11,000 עולה מקבל שתלמיד שעה כל  -יד תלמ שעת •

 הילדים מס' הקטנת .בכיתה ילדים  40 המותר למקסימום הילדים מס מגיע בדרור הכיתות

 ה בילד כלומר .לשנה ח"ש 440,000 לרשות עולה כיתה תוספת .הרשות י"ע ממומנת בכיתה

 .₪ 440,000 עוד מהרשות מקבלים  41

 ,גדולות אם כיתות משאירים בדרור לכן ה. לכית ילדים 3 כ כסה" מורידה בשכבה כיתה הוספת •

 .מורה מוסיפים בהן האם מכיתת יותר קטנות לימוד לקבוצות מהמקצועות בחלק ומפצלים
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 .אלו בשעות שבלימוד התכלית חוסר העלינו  - ארבעבין השעות שתיים לשעות לימוד מאוחרות  •

חטיבה א ניתן להימנע לחלוטין בהגם של  אלו בשעות מלימוד עלהימנ  דרך מחפש הספר בית גם

 העליונה. 

 בנייה לתקציב אישור קיבלו לא , ביניים חטיבת לפתיחת אישורים קיבלו  - פרדסיהלגבי  •

 בשלב זה אין צפי ריאלי לפתיחת בית ספר חדש בפרדסיה.  .נעצר ולכן מהמדינה

 כל בו למצב להגיע בשאיפה בכיתות הצפיפות להקלת בדרכים וידונו ייפגשו צפיפות ועדת חברי •

 .ראוי הוא לה הלב בתשומת לזכות יוכל ילד

 ת:הסעו ועדת

   :(שלא נכח ,אוהד, מוביל ועדת הסעותמעדכן בשם ) אמיר

 הארץ. בכל ואוטובוסים בנהגים מחסור שיש לנו נאמר במועצה בהסעות. בעיות הרבה יש •

ישנם איחורים בהלוך וגם בחזור. ישנה סכנת רמיסה   .אך לא הצליחו בכך סדרני שיגייסו הבטיחו

בעליה לתחנות ההסעה בדרור. לאחרונה, ילד משכבה ז', נרמס בעליה לתחנות ההסעה ונזקק 

מן שאול מבחינת סכנת רמיסת הילדים. הפתרון המיטבי הוא לפינוי באמבולנס. אנו חיים על ז

שהאוטובוסים יחכו לילדים ולא להפך. נערכו מספר פגישות עם מועצת לב השרון ופרדסיה  

 בנושא. 

נקבעה פגישה עם מועצת התלמידים, הנהגת ההורים והנהלת בית הספר לבניית תקנון התנהגות  •

 להסעות.

 : אריאלה

 קדם.מו מסיימים כשהיסודיים שלישי ורביעי בימים בעיקר הבעיה •

 צוות בית הספר נמצא ברציפי ההסעות ולעתים אף מגן בגופו על התלמידים מפני סכנת רמיסה. •

הפתרון המוצע כרגע הוא להפריד את האוטובוסים של חטיבת הביניים מאלו של התיכון כולל  •

. הדבר יחל לאחר חופשת החנוכה בתקווה שיפחית את סכנת ההעליי הפרדה פיזית של רציפי 

 הרמיסה. 

  ך.להפ ולא לתלמידים יחכה שאוטובוס אופטימלי •

 שכל למצב גיעהל שצריךחושבת  בעייתי. םביניה והדינמיקה מתווך מבוגר אין האוטובוס בתוך •

 .מסוים אזור יאסוף אוטובוס

 .להתפצל מוכנה ולא כגוש נשארת ילדים קבוצת אם אלא באוטובוס מקום אין בו מצב כמעט אין •

 :תשתיות ועדת

 : (מובילת ועדת תשתיות) ענבל

 :בקריה םי דליזם בשירותונ  קיים  תארה כי , סגנית המנהלת לענייני תשתיות בבית הספר,לאה •

ובכל בוקר הילדים   מטופל אך הכל  ובוהו תוהו ם,ברזי שבירת, הצפות מן,ממקו שנעקרו אסלות

 את לרתום איך יחד ונחשוב התלמידים מועצת עם נשב רים.מגיעים לשירותים נקיים ומסוד 

 .ןוניקיו לסדר התלמידים
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 הילדים.  מול הרתעה לייצר ובכךבכניסה לשירותים   מצלמות לשים המלצנו •

 ניתוקים למנוע כדי גם נוסף רשת בקו צורך יש, אחד אינטרנט קו יש בקריה  -ט אינטרנ  בעיית •

 .לתקציב החינוך למשרד לפנות צורך יש / הנוספות המצלמות לטובת וגם  הלימודים בזמן רבים

 מכרז דרך ,פרטי לזכיין שייכת הקפיטריה .יחד ותפעל תשתיות תלוועד  הצטרפה קפיטריה ועדת •

 מול ההסכם את לראות נבקש. המועצה מטעם הממונה הגורם שהיא ,הכלכלית החברה של

 100 של בגודל לרשות הקפיטריה שעומד המבנה מושמש לא מדוע להבין כדי הכלכלית החברה

 יכול לאפשר לילדים לאכול במקום מוסדר. אשר  "רמ

 היו מה מהם ונשמע התלמידים מועצת נציגי עם ניפגש  -האוכל בזמן ישיבה מקומותמחסור ב •

 . נבנה תכנית בהתאם.זה בנושא רוצים

 בית  ילדי כל עבור ממ״דים מספיק שאין במפורש נאמר עם לאה  בשיחה  - מ״דיםחסור במ מ •

 ביקורות וישנן מאושרות תכניות ע״י  נבנה אכן הספר שבית מסתבר. מאוד מדאיג הדבר .הספר

 לשנות מעוניינים אנחנו .אישור נתנו חמורים ליקויים ולמרות שבדקו מהנדסים היון. הזמ כל

 היא העמדה הספר מבחינת בית לצערנו. מחמיר ולא מקל מאוד התקן. אסון יקרה שלא כדי זאת

 ץ.לכולם פתרון כרגע אין כי רייסג הספר שבית רצוי מלחמה שבעת

 תלמידים  כמה , קיימים ביטחון וחדרי ממ״דים כמה ,םהתלמידי מספר עם דו״ח עבורנו תכין לאה •

 .ולהורים למועצה העורף לפיקוד נפנה .עומדים אנו איפה בדיוק ונבין כזה ממ״ד בכל נכנסים

 את להוסיף ביקשנו הסבירה. שלאה מה לפי אם כיתות כיום יש ח׳-ז בשכבות - אם כיתותנושא  •

 כל והתלמידים מגמות ויש היות אם כיתות לעבור לשיטת בעייתי העליונה בחטיבה .ט׳ שכבת

 .לכיתה מכיתה בתנועה הזמן

נפעל לצורך  .הקרוי לטובת ₪, מטעם המועצה,  ןמיליו חצי יש כרגע - אוטובוס תחנות קרוי •

 קידום העניין.

 הקרינ  בדיקות לבצע שואפים - אלקטרומגנטית )ארונות חשמל, כבלים, שנאים(  בדיקת קרינה •

 . בהקדם

 .הליקויים את ונבדוק הספר בבית סיור נקיים -17.12 ב •

  :אריאלה

 ץ.סדיר מתבצעות קרינה בדיקות •

 : ארז

ממליץ להנהגת ההורים לבצע בדיקות קרינה מטעמה. היה סיפור עם בית ספר יסודי   •

במועצה בו בדיקות הקרינה מטעם הבודק של המועצה היו שונות לחלוטין מאלו מטעם  

 בעניין.הבודק שהזמינו ההורים. נתגלו כשלי בטיחות 

 ועדת כספים: 

 הילה )מובילת ועדת כספים(: 
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"ס מתנהל בצורה  ביה .הדוחות  את קוראים, החשבון רואה עם בפגישה משתתפים אנו •

 תקינה. 

 ה  יה.הגבי אחוזי בהעלאת לסייע דרך נחפש נמוכים,   75% -הגבייה אחוזי - גבייה •

 המועצה השתתפות לקבל ננסה להוזילם. ולנסות מחיר הצעות לבדוק ננסה  - םמזגני •

 ם. סעיף המזגנים ותכולתו יבדקו. מזגניותיקון ה במימון

. השנה באמצע בדיקה תערך  בסוף השנה  יתרות בזבוז למנוע כדי  - יב' שכבת תקציב •

 בהתאם לקראת סוף השנה. ךתוכל להיערשכדי  השכבה תעודכן

 ועדת מעפיה:

 (: אלון )מוביל ועדת מעפיה

 ץ.מצוינות ובקידום בחתירה ותומכת בפדגוגיה מתמיד בשיפור עוסקת הועדה •

 ץ .העליונים 10% ב תלמידים של המיוחדים לצרכים הולם טיפול כיום אין •

 ץ .ניידים מחשבים של מספקת זמינות אין •

 .הקיים המצב על סקירה לקבל כדי ,לבנון יוסי ,הוועדה של הקשר איש עם קשר ניצור כי סוכם •

 קהילה: ועדת קשרי 

 (:דקלה )מובילת ועדת קשרי קהילה

וההנהגה. יש צורך לחזק הקשר בין  סביה" צוות, ההורים כלל בין תקשורת לייצר הועדה מטרת •

 הנהגת ההורים להורי בית הספר.

 ץ.ההורים אצל באדישות . אנו נתקליםכיתה לכל הורה בקביעת נציג התחלנו •

 : הנהגת ההוריםב האתיקה ועדתנושא 

 :אמיר

  .בהנהגת ההוריםנשמעו קולות בקרב ההנהגה על הצורך להחליף את המבנה הקיים של ועדת האתיקה 

. על מנת לשנות את ועדת האתיקה הקיימת יש  ההנהגהתחת ועדת ההיגוי של נמצאת כיום  ועדת האתיקה

 נוי.הזקוקים לשי ההנהגה צורך בשינוי תקנון הנהגת ההורים. בנוסף, ישנם סעיפים נוספים בתקנון

לבצע שינוי תקנון הנהגת ההורים הינו הליך סדור. אנו מתייעצים עם הנהגת ההורים הארצית כיצד 

 בתהליך שינוי התקנון.  הנהגת ההורים תחלתהליך זה. עם סיום ההדרכה 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 אמיר גליק, יו"ר הנהגת ההורים

החינוך  תקריי ,בשם: הנהגת ההורים

 דרור


