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 09/03/2022פרוטוקול ישיבת הנהגת קריית החינוך דרור 

 ., הנהגת ההורים קריית החינוך דרורהקריהמשתתפים: הנהלת 

טל השכל )סגנית יו"ר הנהגת  .2018 ,, קן רובינסוןאתם ילדכם וביה"ס :קטע מספרהקראת  .א

 .ההורים, חטיבת הביניים(

עדכנו  -( קרינה, מנהלת חטיבת הביניים וקרן, מנהלת חטיבה עליונה) – עדכון הנהלת הקריה .ב

 ביחס למתוכנן במחצית ב' וכן בהכנות לפורים.

 עדכון יו"ר הנהגת ההורים )אמיר גליק( לגבי צפיפות קריית החינוך דרור: .ג

כנסת  ועדתח "פופה ביותר בארץ על פי דוחטיבת הביניים בדרור הינה חטיבת הביניים הצ .1.ג

 שפורסמו בארץ מבחינת צפיפות. מאז 12 ה . התיכון נמצא במקום(2020 )יוליישראל 

 רק גדל. בדרור נתונים אלו מספר התלמידים

רציפים, בין  37צפיפות קריית החינוך גוררת אחריה אתגרים מרובים כולל מסוף הסעות עם  .2.ג

ועוד  נאותים, תופעת ונדליזםהגדולים בארץ, אירועי אלימות, העדר מבני לימוד ותשתיות 

 ועוד.

 לב השרון ופרדסיה זכאים ליותר.  ילא ניתן להשלים עם מצב זה. תושב .3.ג

פרדסיה. הקמתם בות ביניים נוספים במועצת לב השרון ויש הכרח להקים תיכונים וחטיב .4.ג

 תאפשר:

 הקטנת הצפיפות בקריית החינוך דרור. .א.4.ג

יוקמו בתי ספר בעלי אוריינטציה שונה )עיוני, מקצועי, אומנות וכו'(, כך  – מגוון .ב.4.ג

 שיתאפשרו מגוון אפשרויות לתלמידים.

ספר ברצונם ללמוד.  זכות בחירה באיזה בית ןלהורים ולתלמידים תינת –זכות בחירה  .ג.4.ג

 לא סביר כי במועצה כה גדולה קיימת אפשרות אחת בלבד.

, עודכנו כי יבוצע סקר דמוגרפי וועדות מועצת לב השרוןבוועדת החינוך האחרונה, במסגרת  .5.ג

תכנון פדגוגי. לשירותיו של יועץ  תשקל שכירתשלושה הקרובים ולאחריו -חינוכי בחודשיים

 הדברים יעשו בהקדם מאחר והבעיה אקוטית.הנהגת ההורים מבקשת כי 

יו"ר ההנהגה עדכן כי שמנו לעצמנו כמטרה להביא לפתיחת חט"ב ותיכונים נוספים במועצות  .6.ג

 התושבים למטרה זו. אתחשוב לגייס  לב השרון ופרדסיה בשנים הקרובות.

 צוות יום מהבית:עדכון  .ד

יהיו כדלקמן )סה"כ ימים הנהלת הקריה שיתפה כי במחצית ב' של תשפ"ב הימים מהבית  .1.ד

 לכלל מחצית ב'(:

 ימים. 1 –שכבה ז'  .א.1.ד

 ימים. 2 –שכבה ח'  .ב.1.ד

 ימים. 3 –שכבה ט'  .ג.1.ד

 ימים עד חופשת הפסח ואח"כ הלימודים על פי לו"ז בחינות המגן. 3 –שכבה י'  .ד.1.ד

 הלימודים במחצית זו על פי לו"ז בחינות הבגרות. -שכבה יא'   .ה.1.ד

 הלימודים במחצית זו על פי לו"ז בחינות הבגרות. –שכבה יב'  .ו.1.ד
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הנהלת הקריה ציינה כי ישקלו פורמטים שונים ליום מהבית, בין היתר אפשרות כי יהיו ימים  .2.ד

 מרוכזים סביב נושא מסוים. הוסבר כי ישנו רצון להימנע משיעורים פרונטליים בזום.

הכוונה להמשיך עם היום מהבית. טרם נקבע  )תשפ"ג( הנהלת הקריה ציינה כי בשנה הבאה .3.ד

 המתווה. לפרסוםמתווה. לא צוין תאריך יעד 

לשמר/לשנות את היום מהבית ולדון בכך עם הנהלת חלק מנציגי ההנהגה ציינו כי ברצונם  .4.ד

 הקריה. חלק אחר מנציגי ההנהגה ציין כי אינו מסכים ליום מהבית וכי יש לבטלו.

 ה החלטה, בהצבעה דמוקרטית, כנגד היום מהבית.הוזכר כי הנהגת ההורים קיבל .5.ד

 יםשנת הלימודלגבי בנוגע ליום מהבית לדיון עם הנהלת הקריה  שצוות יום מהבית ייפג .6.ד

 ימשיך לעדכן את ההנהגה בעניין. תשפ"ג.

 (:בשם איילה וועדת אורחות חיים ואירועים )הוצג על ידי נטשהעדכון  .ה

צוין כי קיים  במתנדבים מקרב ההורים לאירוע עצמו.הוזכר אירוע פורים הקרב ובא והצורך  .1.ה

 קושי בגיוס הורים מתנדבים.

בחיי  מספקת אין מעורבות הוריתקיימת הרגשה שנציגי ההנהגה ציינו כי, בעיקר בחט"ב,  .2.ה

בית הספר. הגם שהמצב נגרם בשל הקורונה, כעת יש צורך לחזור ולשפר המצב. הוצעו 

 ערב מאכלים וכו'.ים הורים/תלמידים/מורים, סדנאות, מספר דרכים לכך כולל ערבים משותפ

קיים קושי חברתי/רגשי משמעותי בקרב התלמידים. מבקשים לחשוב יחד כיצד ניתן לעזור  .3.ה

 לתלמידים עם תגבור מיומנויות חברתיות לאחר תקופת הקורונה.

 , אחת לשבוע, כפי שמבוצע בתיכון.להורים הועלתה בקשה לפרסם את אירועי החט"ב .4.ה

ין על ידי הנהלת בית הספר כי בית הספר קיבל תקציב ממשרד החינוך לצורך קיום צו .5.ה

 .והחל מעביר סדנאות לתלמידי בית הספר סדנאות

ועדת אורחות חיים מבקשת להיפגש עם התלמידים כדי לשמוע על צרכיהם בבית הספר.  .6.ה

פורים תקבע פגישה. עדיפות לשילוב חברי הנהגה גם חופשת הנקבע שלאחר 

 .)תשתיות, אלימות וכו'( דות/צוותים אחרים בפגישה זומווע

 ידי תשתיות: נסקר גם על ידי אורחות חיים וגם על –ונדליזם בבית הספר  .7.ה

הוצע כי מגמת אומנות ונגרות יעזרו בשיפור חזות בית הספר )קיר לגרפיטי, שתילה,  .א.7.ה

וכו'( וכך  על קירות השירותיםגינה חקלאית, שיפור חזות השירותים בעזרת ציורים 

 דבר יפחית את תופעת הוונדליזם.התוגבר גם תחושת השייכות לבית הספר. הרושם כי 

 יציאה לקמפיין כנגד ונדליזם על ידי מגמת פרסום. .ב.7.ה

 מדרג ענישה ברור כנגד אירועי ונדליזם.הועלה הצורך ב .ג.7.ה

 .הורי בית הספר אינם מכירים את התופעה פרסום מעשי ונדליזם להורי בית הספר. .ד.7.ה

 ועדת תשתיות )ענבל(: וןעדכ .ו

בחלק מתאי השירותים הדלתות לא ננעלות, סבוניות שבורות וכיסויי אסלה לא תקינים.  .1.ו

כל בוקר צ'ק ליסט בנושא השירותים על מנת לבדוק תקינותם.  והבית ימלא ותמבקשים שאב

 נאמר כי הדבר יישקל בחיוב.
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מתלמידי בית הספר, זאת בהנחה  50% הוסבר כי קיימים ממ"דים לכ –נושא הממ"דים  .2.ו

מדובר  -שהממ"דים ריקים בעת הצורך. מלבד הממ"דים קיימים מרחבי "הכי מוגן שיש" 

 במבואות המבנים אשר רחוקים מחלונות. 

 הרושם של הנהגת ההורים כי המצב אינו מספק, הגם שיתכן ועומד בתקן.  .3.ו

בעניין על מנת לבקש בדיקה מחודשת הוחלט כי יו"ר ההנהגה ינסח מכתב לפיקוד העורף  .4.ו

 .בעת חירום של מצב מוגנות בית הספר

. הנהגת ההורים ביקשה כיתות אם גם 'ח/'כרגע קיימות כיתות אם לשכבה ז –כיתות אם  .5.ו

 לשכבה ט'.

 הועלה הצורך בצלייה בחלק המזרחי של בית הספר. .6.ו

ה פתיחה מלאה הקפיטריה נפתח בהדרגה בשל אילוצי הקורונה. המטראולם  –קפיטריה  .7.ו

של אולם הקפיטריה. לא ברור אם קיים מזגן באולם זה. באחריות ועדת קפיטריה לקדם 

 .זהנושא המזגן באולם לברר פתיחה הדרגתית מלאה של אולם הקפיטריה וכן 

מחדרי השירותים  , המשמשים לשתייה,להוציא את כל הקולרים ועדת תשתיות מבקשת .8.ו

 למבואות הבניינים.

, מובילת ועדת סגן יו"ר המועצה, מר איציק שעטאל נפגש עם ענבל –הסעה קירוי תחנות ה .9.ו

 . בתקווה שבפסחתחנות ההסעה קירויתכנון מדידות ל מבצעיםועדכן כי כעת  תשתיות,

 יתחילו העבודות. הנוכחי

נמסר דו"ח קרינה להנהגת ההורים, הליקויים תוקנו ונבדקו בשנית על ידי החברה  –קרינה  .10.ו

שביצעה את הסקר הראשון. במקביל, הוצבה גדר סביב חדר השנאים כדי שהתלמידים לא 

 יתקרבו אליו.

ועדת תשתיות מבקשת להשתתף יחד עם ועדת אורחות חיים במפגש עם התלמידים על  .11.ו

 .לתלמידיםמפריעים ר הנושאים אש הם מנת לשמוע מה

התנדבות הורית להשגחה בלילות הטיולים )עינת, סגנית יו"ר הנהגת ההורים, לענייני  .ז

 התיכון(:

הועלתה הבעייתיות בגיוס הורים להשגיח בלילות הטיולים. הורים לא מוכנים להתנדב משלל  .1.ז

 סיבות כולל:

 אובדן ימי עבודה. .א.1.ז

 הגבוהות, שהוריהם יגיעו לטיול.חוסר רצון של התלמידים, בעיקר בכיתות  .ב.1.ז

 סיכון ממשי לחיי אדם בעת חזרת ההורה מהטיול הביתה לאחר לילה בו לא ישן. .ג.1.ז

 הועלתה הצעה לשכור שירותי השגחה בתשלום. .2.ז

הנהלת בית הספר ציינה כי אינה מוכנה לעשות זאת מאחר ולא ניתן לסמוך על משגיחים  .3.ז

כלל עובדים במהלך היום ואז שומרים בדרך  שמשגיחים אלו . הסיבה לכך היאחיצוניים

בלילה, ולמעשה ישנים. מדובר באנשים שאינם מתאימים להשגחה זו מפאת הכשרתם או 

 גילם.

הוסבר כי גם אם לא יגיעו הורים להשגיח בלילות, הטיול ייצא לפועל אולם מעמסת ההשגחה  .4.ז

 בלילה תיפול על המורים המלווים.
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 בשלב זה לא נמצא פתרון לעניין. .5.ז

 :ון מקרי הרמיסה בעליה להסעותעדכ .ח

יו"ר ההנהגה עדכן כי לאחרונה היו מספר מקרי רמיסה נוספים בעליה למסופים בקריית  .1.ח

  החינוך דרור. ציין כי אנו חיים על זמן שאול עד האסון הבא.

פשת החנוכה לאחר חובין החט"ב לתיכון )בניגוד להבטחת המועצה להפרדת רציפים  .2.ח

 השתנה.דבר לא  -בשטח השנה(, 

למועצות לב השרון ופרדסיה, הנהלת  מטעם הנהגת ההורים נשלח מכתב רשמי בנושא זה .3.ח

הנהגת בית הספר, משרד החינוך ומשטרת ישראל בדרישה להביא לפתרון מידי של המצב. 

 לתשובתם. ההורים ממתינה

 לחינוך התלמידים להתנהגות הולמת בעליה להסעות ,הוסכם על כולם כי יש לפעול במקביל .4.ח

 ובהסעות עצמם.

 צוות פעולה תקנון )עמרי(: .ט

 הצוות מתחיל פעילותו הרשמית. .1.ט

התקנון בנוי ברוח התנדבות הורית לקידום קריית החינוך. קיים צורך לתרגם רוח התקנון  .2.ט

 לפעילות הנהגת ההורים בשטח.

 

      

 בכבוד רב,     
 אמיר גליק, יו"ר הנהגת ההורים קריית החינוך דרור     
 הנהגת ההורים של קריית החינוך דרור בשם     


