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 2ט –גרצמן, יו"ר הועד איריס  :נוכחים
 01י –סגן יו"ר הועד  –עופר אקלר  
  01ט –קרן רובין  
 01ט –פטריסיה אלשיך  
 9, ט8יא –רשל בכור  
 9, ט8יא –מאיה בוארון  
  6יב'  –ג'ני רז  
 4יב –חיים  נרקיס 
 2יא - אפרת פולד 
 01ט –לילך מועלם  
 00י  -מיכל אבנעים  
 4ט  -ריבה שירזי 
 4ט  - מריאנה פייביש 
 3ט –דבי אילתי  
 5ט –אביעד אהרוני  
 7ט -אורי דרוויש  
 5ט –אליעזר כהן  
 3יא - צחי אוגדן 
 8יב – אושקיליאת  
 00ט - משה ליבוביץ 
 8ט –כוכי ביטון  

 8י –שרון בן שושן 
 2י  - דוריסשוורץ  
 5יב - סמדר ברכה  
 9ט -לילי מאיר 

 8י –שרון בן שושן 
 4י –יובל שושני  
 2ט –שמעון חכמון  
 3יב -נאוה רייך  
 4יב -אורי אייל  
 8ט - יעל עטייה 
 9י - גילה יצחק 
 01י  - עירית פלדמן 
 4ט –דומב לימור  
 01ט - לילך מועלם 
 7יא -טובה מורג  
 01י – 'ץלזרובישי  
  

 ועד טקס יב', -נרקיס 
אנחנו אחראים על טקס יב', אנו מתמקדים בנשף, אנו עובדים על הצעות ממפיקים, נכון  

להיום יש שני מפיקים וגם אותם אנו בודקים לעומק, נגיע להחלטות, אני מניחה שבפגישה 
 הבאה יהיה לי הרבה יותר מה לומר.

הזו צירפנו נציגות של שכבת יא' מאיה בוארון ורשל בכור כדי שיהיו מוכנות לשנה  לוועדה -גרצמן
 מה לעשות בנושא ומה ללמוד.הבאה, יש הרבה 

 ועדת קשר, עשינו הרצאה נוספת, עד הלום זה מומן ואנו נעשה סיעור מוחות איך להמשיך. -נאווה
 הועדה דואגת לאירועים, הרצאות. -גרצמן
 ר. גצאה שנקראה להתחבר למתבהר הייתה -נאווה
 הורים. 91-את המימון קיבלנו מבית הספר, היו כ -גרצמן

 אנחנו צריכים להיות קצת יותר יצירתיים כדי לשכנע הורים להגיע.  
"ועד הורים אהל שם רמת גן", אם יש רעיונות נשמח  לוועד ההורים יש אתר שיפעת הקימה -נאווה

 לשמוע.



יש רעיון שמתבשל שנים, לקיים מסיבת מחזור עם כל הבוגרים, שיתופי פעולה בכל מיני  
 תחומים. 

של הבוגרים, במידה והוא לא יצליח להגיע אולי נחליט  בענייןרון רוטשילד ביקש לטפל  
 לטפל בכך, זו עבודה מאוד קשה. 

זה הגיע ליועץ המשפטי שייתן  ועדת נהלים, הועדה נתבקשה להכין נוהל לבחירת יו"ר וסגן, -אקלר
 חוות דעת כדי לקדם אותו, אני מקווה שלישיבה הבאה יהיה נוהל שיעלה להצבעה.

מה שהפריע לי בבחירות הללו, זה ההליך, זה לא יקרה יותר, אני עובדת עם עופר  -גרצמן
ל יהיה בצורה ובהרמוניה, אנו משתדלים לעבוד ביחד, מה שקרה השנה לא יקרה יותר, הכ

 מסודרת, נמנה אנשים שיהיו אחראים על הליך הבחירות.
יה, יש פה הרבה יאיריס גרצמן, הגיעה עם ידע ואני נהנה לעבוד אתה, העבודה מאוד פור -אקלר

 דברים שרצים פה. 
זו שנה אחרונה שלי בבית הספר, הייתי סגנית שלה ביסודי ואפשר לראות מה שאיריס  -ג'ני

עשו במשך שנים, צר לי שאני שנה אחרונה בבית הספר. זה עשתה בחצי שנה נוכחית לא 
 לא מובן מאליו.

 רו"ח, יו"ר ועדת כספים.  -שי לזרוביץ
התפקיד של ועדת הכספים  .ילדים 0511של ההורים, השנתי יש בתקציב ₪ ליון ימ 2.5 

כדי שהכסף יהיה מנוהל כמו שצריך, הכספים שמגיעים מההורים שייצא למקומות  הוגדר
 לפי ההחלטה. -א שמוגדרים, אם תיוותר יתרה תוחזר או ל

האנשים שמופקדים על הכספים בבית הספר, מריאן וסמדר על הרישום, הם עושות את  
 העבודה בצורה מאוד מסודרת. 

 העבודה היא מכנית לחלוטין. 
 התפקיד שלנו לבדוק מה שנחתם זה מה שיהיה מלכתחילה. 
בהמשך, סוקר יו"ר הוועדה את הסעיפים הקשורים בכספי הורים, אשר ידונו ויתבררו מול  

 .ביה"סהנהלת 
 מדוע נציג ועד ההורים לא חותם גם כן ? הן חותמות על השיקים? -דבי אילתי

 יש פה סגן מנהל ומנהל שחותמים והשנה דאגנו שגם לשי תהיה זכות חתימה. -אקלר
חוזה אם זה חשבונית על אי אפשר לחתום ולעבור על כל השיקים, צריך לראות אם יש  -לזרוביץ

 סמך החוזה.
אנחנו בתהליך של למידה, יש תהליכים שלוקחים זמן להטמיע, אין מצב שצריך לעצור כל  

 שיק כדי שנבדוק אותו.
  התפקיד שלנו זה לא לנהל אלא לבצע בקרה שהכסף יוצא לפעילויות עליהן הוחלט מראש. 
, בשנתיים אחרונות לא הקה היא גבוההנושא הראשון שבדקנו זה האינטרנט, עלות האחז 

 .למרות שהמשק עבר שינויים בטכנולוגיות ובמחירים היה עדכון של התשלום של בית ספר
שנה שעברה היו יתרות ואנו מניחים שבית הספר השתמש בהם אך אנו לא יודעים מה ב -אקלר

 הנושא ייבדק מול בית הספר. יהיה הלאה.
 צריך לבדוק מי מחליט לאן לתרום.  –עזרה הדדית  -לזרוביץ

אנו נבדוק חלקם בזכות וחלקם בחובה. שכבות, ב שנותרויש הפרשים  –טיולים שנתיים  
 ן. יאת העני

 -אם יש יתרה חיובית היא עולה עם הילדים או מחזירים לילדים, אם היתרה עוברת את ה -אקלר
 כבת יא'.היא חייבת לחזור להורים, זה לא קרה בשכבת י' ובש 01%

יש  מדוע, מה שקרה ותבדוק זאת עם שמשי ושעבר יםעדת כספים בשנואני ישבתי בו -צחי 
 הפרש.

 אנו בודקים זאת. -גרצמן
שהוא כז"א שבית הספר הוציא טיול ₪,  אלף 35, סיימנו עם יתרה שלילית של לגבי יב' -אקלר

 נכנס ליתרה שלילית ואסור לו להתנהל כך.
לא ברור עדיין מה ההוצאות האחרות, משרד החינוך לא מאפשר  –עיתון בית הספר  -לזרוביץ

 להשתמש בשכפול מכספי הורים, אנו נבדוק זאת.
מנהל מוזיקלי עובד תחת שתי חוזים, ניהול להקת הזמר, ניהול של להקת  –עזרא מוריאל  

 אם הוא מוגדר כמורה בבית הספר. המוסיקה. מומלץ לבדוק עם בלהה קויפמן
 שעות שבועיות, מוגדר כמורה. 9יש לו  -גרצמן

 לא מוגדר כמורה. -צחי
 ן. עלות של להקת המוסיקה מועמסת על כל בית הספר.יצריך לבדוק את העני - לזרוביץ

 אנו מוגבלים מבחינת הישגים, לשנות מנטליות מבחינת תשלומי הורים, צריך לבחור את -גרצמן
המלחמות שלנו, כל שנה הועדה תחליט על מה להילחם. לא נצליח בשנה אחת להתעסק 

 עם כל הסעיפים הללו.



 ל יטופל אך הועדה תחליט על מה נעמוד ונתעקש.והכ 
 יב'. וק. שנה שעברה הוחזרו כספים לשכבהלא נבדק לעומק, מומלץ לבד -מגמות --לזרוביץ

בתקציב של כספי הורים, בדיקה מקיפה ומו"מ על צריך לבדוק, סעיף משמעותי  –הסעים  
 מחירים.

 כ"מ )תמיכה במחשבים(, צריך לבדוק מול משרד החינוךטרכישת ציוד, תיקונים, מגמת  
בשל ריבוי הסעיפים, לא נערכה בדיקה של חשבון ועד ההורים, ישנן שאלות, לא קיימת  

 הקפדה על הוצאות חורגות, החזרי יתרות להורים. 
 יש נוהל ברמה עירונית, מה מותר להחזיר? מה מותר להשתמש?  - יובל

בחוזרי מנכ"ל מוגדרים סעיפים בהם בית הספר יכול לעשות שימוש, אנו גילינו שבית   -גרצמן
 הספר לא נצמד לחוזר מנכ"ל. 

אני שנתיים יושב בוועדת כספים ומכרזים, אנו לא פעלנו בוואקום אנו עשינו בדיקות, אי  -צחי
לנהל את העסק, האחריות היא שלו, אם תהיה פאשלה הוא  יךאפשר להכתיב למנהל א

הולך לכלא, אנו יכולים רק לבדוק. היינו מעורבים בהסעות, בפולין, קובי שמשי דוחף לכל 
 סעים והוא אוהב לעבוד עם אנשים מסוימים.יחברות ה 4מה שמתאים לו, ישבתי מול 

סעיפים שאנו יכולים להשפיע ולהגיע להסכמה עם ההנהלה, אנו עושים בדיקה, אם יש  -גרצמן
לפעול בנוהל של חוזר מנכ"ל זה כספים שלנו, אני לא יכולה לומר על מה להוציא אך מה 

 מותר לו ומה לא, זה זכותי כהורה. פנינו לא למלחמה. 
 אנו נטפל כדי להוזיל עלויות. 

 מה עם יתרות זכות שיש?  -אייל
בתיאום עם ועד ההורים בשכבה או להעביר לשנה הבאה יכול להשתמש ביה"ס  01%עד  -אקלר

 .את היתרות להורים ללא שיקול דעתחייב להחזיר  ביה"סאך מעבר לכך 
 ולרדת לרזולוציה. מאזן בוחן, לקחת הוצאות הכי גדול צריך להוציא  -נאווה
 עשינו מאזן מושלם, נגענו בכל הסעיפים אך בכסף הגדול. -אקלר
 מה הולך הכי הרבה כסף. על צריך לקחת את כל ההוצאות,  -נאווה

אנו מסתכלים על מה שכבר היה, בית הספר מחליט על הגביה, אנו מסתכלים על משהו  -לזרוביץ
שנעשה, מי שתיקצב לא נכון את הטיול, מה אני יכול לומר?  השאלה איך מתייחסים 

 ליתרות, לא אנחנו בונים את התקציב. 
ים ומעלה. לא ימה שלך תבוא על שיקים מסכום מסוצריך להתרכז בדברים הגדולים, החת -נאווה

 רק לגבוהים.  -לכל השיקים 
 הם מפצלים את השיקים. -לזרוביץ

 הכספים. לוועדתאני משאירה את הסמכות  -גרצמן
 יש לנו להשתלב בתוכנית של התקציב לשנה הבאה, צריך להקדים תרופה למכה. -יובל

 אין אפשרות לבדוק ולהתערב.  -גרצמן
. יש פה משנים קודמות , השתמשו ביתרותתקציבי בית הספר נכנס לבורבשנה שעברה  -אקלר

הרבה סעיפים שהועלו, המון נתונים שכאשר אנשים אומרים אפשר לשכלל, להביא הצעות, 
אותו. אנו לא רוצים לתרום  ולהציע דברים נוספים, למשל עיתון דוגרי, אנו לא רוצים לממן 

 לשכפול דפים. לאפשר שישתמשו בו להאפיר את הסעיף הזה ו
תה לי שיחה עם שמואל קינן, לגבי עזרא מוריאל, יכול להיות שמבחינת ההוצאות שלו יהי -גרצמן

צריך לעשות חשיבה, אם אנו הורים נעשה חשיבה מחודשת אם לשלם על הלהקה או לא. 
 שקול זאת. אומרים שזו הוצאה כבדה אז נ

 את כל אלה הוא מנהל.  .יש פה להקת בית הספר, ביכורי העתים, הרכב מוסיקלי -אקלר
קט של ביכורי העתים אך התוצאה של מה שנבחר כשיר הלכתי השנה לראות את הפרוי 

זוכה, התאים למה שחשבתי. החיבור של כל המכלול היה גרוע, לקחו את הילדים 
מהשכבות השונות ונתנו להם לשמוע ולהצביע מי הזוכים, זה היה כמו שהרגשתי, הטעם 

 .לילדיםהיו מחוברים  2שירים שהיו רק  9מתוך של המנהל המוסיקלי לא קלע בכלל. 
שנים אני שומעת על הכסף שעזרא מוריאל מקבל וזה לא הולם אם מה שהוא נותן,  4 -ב -מיכל

תה במגמת תיאטרון. אנו שומעים את שמואל קינן לנהל יזה בסדר ולגיטימי, הבת שלי הי
 תן את המענה.ימו"מ וזה מקובל שגם מישהו אחר יבוא וי

 .תפנטסטי העבודה שהוא עושה עם מגמת תיאטרון -אקלר
היו"ר לא מחליט מה לעשות, הוא מתווה דרך. נעשה את מה שצריך, אי אפשר בשנה אחת  -גרצמן

 להשיג את מה שרוצים. אנו מסתכלים קדימה.
ועדת הכספים תתכנס שוב, ניפגש עם הנהלת בית הספר ונדרוש תשובות, נקבל החלטות  

 ואם יש צורך נכנס את כל הועד שוב.
כפי שהבטחתי אני משתדלת להיות זמינה לכל ההורים, במייל הראשון שכתבתי שלחתי  

את הטלפון שלי, דברים דחופים, להתייעצות אני זמינה, אני רוצה להכיר את האקלים 



 הבית ספרי. 
המורה מיכאל )מורה לפיזיקה(, נפצע , ביקשתי בשם ההורים לשלוח זר וזה  41פיגוע בקו  

 נעשה.
 פת ומתייעצת עם עופר.אני משת 
הגעתי לבית הספר והוצאתי חוזר מנכ"ל  .כספי הורים, גילינו בטקס יב' הוצאות ניקיון 

 סעיף נוריד מהוצאות ההורים.  -תי לו שאסור. סעיף יוהרא
לגבי יום צילומים, פנו לאורית רכזת השכבה, קבעו יום צילומים לתלמידי  –פניות של הורים  

קובי שמשי אנו יודעים כמה זה חשוב לבנות החזות החיצונית, פנינו ליב' ביום ראשון, 
 והעניין טופל לשביעות רצון כל הצדדים.

 ללא גלוטן. ולמורים לסופגניות חילקנו סופגניות לילדים, דאגנו לילדים -חנוכה 
יש בעיה, פניתי לשמואל קינן שיש לילדים יותר ממבחן אחד והם לא  –מבחני מועד ב'  

 חים, הוא נתן אפשרות להיבחן ביום נוסף.מצלי
 בעיות שאתם לא מצליחים לפתור כנציגי כיתה או שכבה לפנות אליי. 
שעות אסיפת הורים, פנו אליי שהמורים יזמנו גם בערב, בתוכנית החדשה "עוז לתמורה"  

 לא מקבלים מורים שעות נוספות והם לא מוכנים להישאר. 
 שבועיים מראש.נבקש שיודיע לפחות  ----

ש ותה אצלנו סופר גמישות השנה, המורה הסכים אפילו את הורי גבעת שמואל לפגיהי -טובה
 בבר אילן

מאוד הפריע לי, ספורט כשניגשנו למורה למה הציון נמוך, נאמר לי שאין סיבה מוצדקת,  -ג'ני
 הם נדרשים לציון נמוך כדי שהם ישפרו אותו. 

יש פה נציגי שכבות, יש בעיות בשכבת יא', נפגשתי עם מאיה ורשל, עם שמואל קינן,  -גרצמן
 נקבעה פגישה אני מקווה שחלק מהבעיות ייפתרו והיתר יפתרו בעתיד. 

  בתיאום מוקדם מספיק. סיכמתי עם מלי ושמוליק שאנשי הועד יזומנו לאירועים בית ספריים 
יתה צריכה להיות יאני בפורום של יו"רים, ה יש בעיה ברמה ארצית, –לקויות למידה  

החדשות הפכו את בית הספר למרכז פגישה עם רן ארז שלא התקיימה, לפי ההוראות 
 בחון והם לא הוכשרו לכך, אני מנסה דרך העיתונות להעלות את הבעיה.א

לא סגרה של משרד החינוך הבעיה היא שמנהלת פולין ₪,  5,311יש מכרז שנסגר  –פולין  
 ת המכרז בגלל זה ההתנהלות היא בעצלתיים.א

יה בנוגע לגינת רוקח יתי מכתב להנהלת העיר, אנו פנינו לעיריזמ –פעילויות בני נוער  
אנו ננסה למצוא פתרון  . בנושא דו"חות לבני נוער שאין להם היכן להסתובב וכדומה,

 לבעיה הזו.
יתה לי ישיבה באגף החינוך, בזמנו דיברתי עם שמוליק מה הוא צריך, וארגו אמר שהם יה 

 אלף 51וקיבלנו עוד ₪ לף א 011רוצים להצליל את הפינה של אסף, קיבלנו סכום של עד 
 וילונות או כל מה שהוא יחליט לעשות לטובת בית הספר.עבור כסף לא צבוע, ₪ 

 ביא כיבוד לישיבה .תודה לכל מי שטרח והגיע ולכל מי שה
חברי ועד ההורים מתבקשים להעביר את פרוטוקול הישיבה לידיעת שאר ההורים בכיתות 

 אותן הם מיצגים.
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