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וועד הורים מוסדי

22/5/2017

דיון הנהגת הורים מרכזית קריית חינוך דרור – מס'  5לשנה"ל תשע"ז
שהתקיים בתאריך ה –  – 22/5/2017תקציר
משתתפים:
הנהגת ההורים :מיקי ,טלי ,אורנה ,דפנה ,גלית ,אבי ,עפר ,יניב וערן.
הנהלת ביה"ס – אריאלה ,לאה ,מירי ,איתמר ,קרן ,עינת יאירי ועינת רוזנברג.
סדר היום:
נושא  :1הצגת תוכניות סל תרבות לשנה"ל הבאה.
נושא  :2עדכוני יו"ר הנהגת ההורים.
 .1הצגת תוכנית סל תרבות
 1.1לאה ,סגנית מנהלת הקריה ,הציגה את הצעת תקציב תשלומי הורים ופעילויות סל תרבות לשנה"ל הבאה.
היות וועדת הכנסת טרם אישרה את תשלומי הורים לשנה"ל הבאה ,נבנה התקציב לפי הסכומים שאושרו
לשנה"ל הנוכחית .וכפי שנהוג ב"דרור" מזה שנים ,אף פחות מהסכומים המקסימליים שאושרו.
התוכנית תובא לאישור רק לאחר אישור ועדת הכספים של הכנסת ,הצפוי בחודשים הקרובים (ראו פירוט בסוף
המסמך)

1.2

פעילויות חטיבת ביניים:
▪ תוכנית טיולים – איתמר
 oשעור השתתפות תלמידי חט' הביניים בשנה"ל הנוכחית עומד על  95%ומעלה.
 oהפורמט ,הנהוג מזה שנים ,הוא טיול שנתי ,במתכונת של טיול כוכב הנמשך  3ימים אך בתקציב
שהוגדר במשרד החינוך ,עבור יומיים .וזאת בזכות הרתמות סגל המורים והתלמידים לניהול
ועשייה עצמית של חלק מהפעילויות ,כמו הכנת הארוחות ועוד.
התלמידים בטיולים השנתיים משפיעים ופעילים מאד.
 oשכבת ז' – לינה בעין גדי ומסלולים במג'רסה ,נחל יצפור ופעילות שורשים במוזיאון בית המאירי
בצפת.
בשנה"ל הבאה יעבור המסע לגליל המערבי – לינה באכזיב ומסלולים בנחלי כזיב ,בצת ושרך
ומזיאון זינתי בפקיעין.
 oשכבת ח' – מצדה וירושלים – לינה במצדה מערב ,מסלולי הליכה במצדה ובשמורת עין גדי ובעיר
דוד בירושלים .חיבור לציר השכבתי – "אני והקבוצה".
 oשכבת ט' יצאה למסע נגב – לינה בממשית ומסלולי טיול במכתש הגדול ,נחל חתירה והמעלה
המאתגר ,מעלה ימין .חיבור לציר השכבתי "הכרעות בהקשר לנגב" וסיפורם של אילן ואסף רמון.
▪ פעילויות סל תרבות  -בשלוש השכבות מקיימים פעילויות בתחומי :כישורים חברתיים ,סכנות אינטרנט,
אלכוהול והתמכרות ,נושאי מגדר ומיניות בריאה ומניעת אלימות ,אורח חיים בריא.
▪ נבחרות ספורט – אתלטיקה ,קטרגל ,כדורסל ,מחניים ,כדורשת וכדור עף.
▪ מועצות תלמידים – הובעה דעה ע"י אורנה וערן כי ביה"ס לא מבצע את הנדרש בתחום מועצות
תלמידים וטיפוח מנהיגות צריכה .בוודאי לא כפי שמופיע בפירוט בחוזר מנכ"ל בנושא.
עפר התבקש לשבץ את הנושא הזה לדיון במפגש הבא.
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1.3

וועד הורים מוסדי

פעילויות חטיבה עליונה:
▪ הצגת פעילויות תחת סעיפי המינרים ,סדנאות והרצאות ,סל תרבות ותוכניות מניעה:
 oשכבת י' – יום גיבוש ,יום בנושא זהות ,מעורבות חברתית ,סדנאות בנושא תקיפה מינית ,סכנות
ברשת ,מנהיגות חברתית ,הצגת רפרטואר ובטיחות בדרכים.
 oשכבת י"א – הכנה לצה"ל ,יום עיון בלוחמי הגטאות ,סכנות אלכוהול ,תקיפה מינית ,סכנות ברשת,
מפגשים עם החברה הישראלית ,הצגת רפרטואר וזהירות בדרכים.
 oשכבת י"ב – הכנה לצה"ל ,אלימות ואלכוהול ,דמוקרטיה ישראלית ,מפגשים עם החברה
הישראלית (עם הציונות הדתית) ,מנהיגות ,הצגת רפרטואר ,תרומה לקהילה וזהירות בדרכים.
▪ טיולים שנתיים:
 oשכבת י' – יומיים נגב ויום חרמון.
 oשכבת י"א  -מסע ישראלי ,שהתקיים בשנה"ל הזו עם חברת "בראשית" ובמתכונת מסובסדת ע"י
מ .החינוך.
בשנה הבאה ידוע שלא יהיה סבסוד ולכן עלתה לשיחה שאלת ההכרח ,אם קיים ,לקיים מתכונת
יקרה כמו מסע ישראלי ,בעלויות של בין  1,000ל –  ₪ 1,300או לפנות למתכונת אחרת בתחום
העלות הרגילה לטיול שנתי.
הוחלט כי  -בעוד כחודש תכונס פגישה נפרדת לדיון בנושא ,לאחר איסוף מידע והצגת חלופות.
 oשכבת י"ב – טיול ברמה"ג בנושא בחירות אישיות.

 .2עדכונים:
 2.1עפר עדכן כי נערכות בדיקות לגיבוש כלי תשלום בצורת כרטיס תשלום אותו ניתן לטעון בסכום כסף רצוי
ולבצע תשלומים ,תוך המנעות מהצורך לשאת כסף מזומן .אפשר לשלם בקפיטריה ,כמו גם בקניון דרורים
(ואף לזכות בהנחות).
חלק מהחברים העלו הסתייגות וטענו כי אל להנהגת ההורים לעסוק בנושא הזה כדי לא להיות חשופים
לתביעות ,אם יחול שיבוש בדרך ההפעלה של המתכונת הזו.
עפר מסר כי הוא ימשיך לבחון את הנושא.
 2.2יתרות כספי הורים – בכרטיס כספי הורים הצטברו סכומים של מעל  .₪ 15,000מדובר בכספים הנובעים
מייתרות חשבון סל תרבות לאורך השנים .שנים בהם הצברו סכומים קטנים בחשבון תשלומי הורים של
השכבות השונות כמו גם מקרים בהם יתרת בהיקף גדול יותר בחשבון השכבתי .כאשר ,לפי החלטות
קודמות ,הוחזקו כספים להורים ,נשלחו צ'קים להורים ,להם הצטרפו מכתבים והודעות חוזרות ונשנות ,אך
חלק מההורים לא טרחו לפדות את ההמחאות וכספים שלא נפדו נצברו בחשבון.
עלתה הצעה להשתמש בכספים הללו לקיום מסיבת בוגרי "דרור".
הוזכר כי החלטות שהתקבלו בשנים קודמות בועדת כספים קבעו שלאחר  7שנים של ניסיון להחזיר כספים
להורים ,בשנה השמינית יועברו כספים אלו לקופת עזרה הדדית לצורך מתן הנחות בתשלומי הורים
למשפחות מתקשות (מתכונת מתן הנחות פועלת ב"דרור" מזה שנים רבות במתכונת מאד סדורה).
לא התקבלה החלטה בנושא.
 .3הדיון הבא יתקיים ביום שני ,בתאריך ה –  ,19/6/2017בשעה  20:00בחדר מורים שבבניין הראשי.
בדיון ישתתפו גם נציגי הנהלת קריית החינוך.

רשם  -ערן.
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הצעה לתשלומי הורים ,כפי שהוצגה בדיון:

וועד הורים מוסדי

