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 יו"ר ועד ההורים 2ט –איריס גרצמן  נוכחים:
 סגן יו"ר 01י –עופר אקלר  
 8, יא9ט –רשל בכור  
 8, יא9ט –מאיה בוארון  
 01י –לזרוביץ שי  
 5ט –אליעזר כהן  
 4י –יובל שושני  
 7ט –דרוויש אורי  
 5ט –אביעד אהרוני  
 9יב –מיכל דביר  
 00ט –משה ליבוביץ  
 0, יב0יא –גילי  
 4יב -נרקיס 
 6ט –שולי פולק  
 4ט –ריבה שירזי  
 00י –מיכל אבנעים  
 00י -יפעת מיאלי לוי 
 9י –גילה יצחק  
 8יב –ליאת אושקי  
 3ט –דבי אילתי  
 3יב –נאוה רייך  
 5יב –סמדר ברכה  
 4ט –מריאנה פייביש  
 2י -שוורץ דוריס 
 7יא –טובה מורג  
 6יב –ג'ני רז  
 

יש פגישות עם הנהלת בית הספר, על בעיות על נושאים שונים שפונים אליי נציגים וחברי  -גרצמן
 ועד, עופר לעיתים מצטרף לישיבות. 

 יש לנו בעיות עם מורים שלא יודעים את התקנון. 

י גנים עבור שכונת חרוזים נהפקעת הקרקע באשכול פיס לטובת בניה לשפנו אליי על  
ושכונת שיכון ותיקים, בדקנו אני ועופר והשטח הוא שטח ציבורי ובסמכות העיריה לעשות 

 ככל העולה על רוחה, אין לנו אפשרות להילחם. 

 של רעש בנייה שהפריע היום למבחנים ולמתכונות בכיתות שנערכו בהם. בעיהיש  

 יב'. -ט' ל ה בין כיתותחה ומה שנעשה זה הצרייתה לנו בעיה ופניתי לעירייבשנה שעברה ה -אקלר

 ין.ימחר אני בישיבה עם הנהלת בית הספר ונבדוק את הענ -גרצמן

 אולי ניתן להגביל אותן בשעות? 

 ניתן. בהכרחמול קבלנים וזה לא חתום אך בדרך כלל יש חוזה  הענייןאנו נבדוק את   -אקלר

  

דוחות קרינה, לפני כמה חודשים דיברתי עם מי שאחראי על דוחות הקרינה מטעם הרשות  -גרצמן
י דוחות אחד משנה נ, קיבלתי שמסוימותוביקשתי בדיקה בכל בית הספר ולא בפינות 

שעברה ואחד מפברואר השנה, אני רואה בזה זלזול. באופן כללי יש פה מכתב שאנו כוועד 
ז ועשו בדיקה עצמאית, "בשם מלר עמותהו לראש העיר, יש בתי ספר שלקחו עירוני שלחנ
 לבין הבדיקות של העיריה. ו"חות ויש אי התאמה בין הבדיקה שלהםהם קיבלו ד

ה החיצונית הן הנכונות, בדרך נוזפים עמותהפרשים עצומים בין הבדיקות. הדוחות  של ה 
 .בצע בדיקה חיצוניתבמנהלות שמסכימות ל

שלחנו מכתב לראש העיר בעניין.  לנו כתיכון אין לי קופה קטנה, ובמקרה הזה אני לא יכולה  
לעשות בדיקה פרטית., אני לא חושבת שמתפקידנו כוועד לשלם, אני חושבת שהרשות 
צריכה לעשות זאת, אני רוצה שהם ישלמו לחברה פרטית שאנו נביא היות ואנו לא סומכים 

 על הבדיקות שלהם. 



 לנו מכתב תשובה מראש העיר מאוד לא מספק, לא חשבנו שנקבל תשובה אחרת. קיב 

  

 במידה ויש ליקויים? -אביעד 

 העיריה מתקנת בנוכחות איש ועד.  -גרצמן

תה בדיקה רק במעבדת המחשבים ועוד מקום, החדר של מלי מלא בקרינה. אני מבקשת יהי 
 לבדוק בכל בית הספר.

 יש בתי ספר שעושים כל שנה בדיקת קרינה, כגון בליך אך גם זה יטופל בוועד המרכזי. 

 את כל המלחמות צריכים לסיים עד סוף השנה כדי שיתקנו את הליקויים  

 , גם לא הוועד העירוני. הענייןאני לא יכולה לשלוט בכל  -גרצמן

הבדיקה הזו, כל כיתה תפריש  אני צריכה החלטה עקרונית שבמידה ואנו יכולים להביא את 
 מהכיתה שלה₪  011עד 

  

 4פה אחדיש הסכמה  

  

 יש הרצאה בנושא אלכוהול. 09:31בשעה  4.15.2105 -ב 

 חשוב להגיע להרצאה הזו.  -יפעת

  לתכנית הלימודים. שייכנס בשנה הבאה נושאפיילוט למעיין זו הרצאה חשובה היות וזה   -אקלר

אנו נפנה לבית הספר  COM4COMבעקבות פניה של ההורים לקבל אפשרות לגשת ל  -גרצמן

 ונבדוק את הנושא.

  

תה ועדת השמה במשרד החינוך, דיווחו לי על המקרה שהיה, ייאלימות בבית הספר, ה 
דיברתי עם שמוליק, הוגשה תלונה במשטרה, הוא מבחינתו דרש הרחקה לצמיתות, 

 .עירוניתה ממני ומהנהגת ההורים וגם מההנהגהמבחינתי הודעתי שיש גיבוי מלא 

 ר לשבת.יש פה בעיה של טריטוריות, כל שכבה משתלטת על אזורים וספסלים ואסו 

 היה גיבוי מלא של הנהגת ההורים לבית הספר. 

 ביקשתי משמוליק קינן שהעניין של הטריטוריות יטופל. 

 בית הספר מרושת במצלמות וכל המקרה צולם. 

 כל תלמידי בית הספר יודעים על המקרה, יודעים על כך שהילד הורחק. -אקלר

 יב' יש אחריות תורמת.-לילד מ -אביעד

  

 ועדת כספים נא לעדכן.  -גרצמן

 ישבתי עם לימור, היא עובדת יפה.  -שי

אם נשאר כסף מה הייתה הגבייה במגמות השונות, עד סוף השנה המטרה של שי לדעת  -אקלר
 וכמה.

  

 נא לעדכן ועדת קשר  -גרצמן

אנחנו עדיין רוצים שכל מי שלא מכיר את האתר, בשביל זה הקמנו את האתר של ועד   -יפעת
ההורים, יש את ההרצאה של מרצה על שתיה, חוק וכל מה שקשור לסמים. ההרצאות שלה 

 מבוקשות מאוד. 

 . למשתתף ₪ 01העלות היא  

 יש כיבוד ויש הגרלה. 

שמעוניינים להגיע אך כרגע ההרצאה היא להורים בלבד. ן תלמידים יאותי בלהה בעני השאל -גרצמן
 .גם לתלמידים זה לא המקום לשתף אותם ואני ממליצה לבית הספר להביא אותה

 בכיתות ט היו מעגלי שיח על אלכוהול. 

 תרבות השתייה ידועה בכל העיר, אנו כהורים צריכים להסביר. 

חד עם בית ספר שנקר, זה יהיה תהליך בשנה הבאה נעצב יחד עם התלמידים קסדה בי -אקלר
 מעניין.

 ועדת מכרזים.  -גרצמן

השנה  יש לנו ועדה שקשורה להיסעים של הטיולים, אני ועופר נהיה בישיבה היות ולא בחרנו 
 . אביעד התנדב והוא יצטרף. מריאנה מעוניינת להצטרף גם.ועדת מכרזים

מועצת  בבית הספר, עופר יצר קשר עם יו"ראנחנו רצינו לשנות את מבנה האוכל והקפיטריה  
 תנו. התלמידים שהבטיח להיפגש א

בית הספר שלח לנו את המכרזים של הטיולים, בתכנים אנו לא יכולים להתערב אך אנו  -אקלר



 בשנה הבאה יש אפשרות להוזיל את העלויות.ונבדוק אם ניכנס 
  

 כספים.יש מפיק, אנו נשמח אם יעזרו לנו בגביית ה  -נרקיס

לשנה הבאה, אנו יודעים שיש בתי ספר שהגבייה נעשית בתחילת שנה. תחסכו לאנשים את  -סמדר
 הסיוט הזה. 

לדעתי זה בניגוד להוראות משרד החינוך. כל נשף או כל פעילות שהיא מחוץ לבית הספר לא  -גרצמן
 יכולה להיגבות על ידי בית הספר.

 תעשו בבקשה בירור איך זה נעשה.  

לגבי ישיבות עם הנהלת בית הספר, אנו לאט לאט רואים שינוי במנטליות, אנו מצליחים  
 ת הקיבעון, יש שיתוף פעולה. בלחדור ללי

 .נגיע ביקשתי ממנהל בית הספר להודיע לי על טקסים ועל מגמות כי חשוב שאנו כוועד 

 ן לנו.איריס מגיעה לכל המגמות, אתם מגיעים ואתם נוכחים וזה מפרג -נרקיס

ד חשובה מול בית הספר, להראות שיגיעו הורים, הנוכחות שלנו כחברי ועאני מבקשת  -גרצמן
 כפת לנו, שאנו חלק ממרקם בית הספר.שא

  

לגבי המשוואה של סמים, אלכוהול, מין ואלימות. אני כיו"ר ועד ההורים נחשפת למקרים  
שנה הבאה הוחלט ביושבת ומזדעזעת.  םקשים, אני לא יכולה לפרט אך יש מקרים שאני כא

לקחת את העניינים לידיים, הרצאות  לכל השכבות בנושאים הללו, יתקפו מכל הכיוונים, 
יביאו אנשים חיצוניים שיטפלו בכך. אני מעודכנת מול שמוליק, יש פה שיתוף פעולה הוא 

את  תסומך עליי שאשמור על חשאיות בעניינים הללו, הנהלת בית הספר לא מטאטא
 ם. יין מול כל הגורמים הרלוונטייוהיא מטפלת בענ המקרים

גן יש הצעה להתקין גגות  ם, העיריה הביאה במסגרת החברה הכלכלית לרמתיגגות סולארי 
תה ישיבה של המנהלים ושל יו"ר ועדי ההורים במרכז ים בבתי הספר בהם ניתן. היסולאריי

רת. קיבלנו תשובות למה זה כדאי, זה . התחילה בשקט והסתיימה סועגן ברמת "פיסגה"
 ירוק וזה מכניס כסף.

אין להם תשובות לשאלות, לא הביאו מישהו להערכת סיכונים. יש בעיה עם קרינה, חומרים  
ם. עד שלא נקבל תשובות שיניחו את דעתנו ואת המומחים ישנמצאים בקולטים הסולארי

 ימים להתקין זאת בגגות בית הספר. שאנו פועלים איתם התשובה שלנו שלילית, אנו לא מסכ

 ועד.וכל עוד אין לנו מידע מפורט אנו לא מסכימים כ 

 על אף בית ספר לא יכפו להתקין אם אין הסכמה. 

איש באשכול פיס ואני רוצה להעביר הצבעה האם אנו  211 -ביוני יש ועדה פדגוגית, כ 07 -ב 
 יכולים להתארגן שכל כיתה תביא משהו.

ן ויבדוק עבורנו את הכמויות של כל מה יהענייש הסכמה של ההורים, אליעזר ירכז את  
 שנדרש. 

צהריים בתאריך המועצה הפדגוגית -בוקראני מבקשת להעביר הצבעה לגבי ארוחת  
 כהערכה לצוות התפעול והמורים של בית הספר. 

 יש הסכמה4 

  

ת אל הלב, טיפול בנשים איך להתמודד במצבים חברתיים, הסיטואציה יש עמותת שנקרא  -דוריס 
היא שיש עמותה שיושבת בירושלים ויש לה אפשרות להגיע למפגשים הם מבקשים מינימום 

 העלות היא–נערות שעוברות סדנה ולתת את הכלים לנערות איך להגן על עצמן  25של 
211 .₪ 

 משתתפות. 25אני לא יכולה להבטיח  -גרצמן
 

-סוכם כי דוריס תכין קובץ מידע להפצה בין ההורים והתלמידים ונבקש לשלוח ב

COM.COM 

 
 

 

 נרשם על ידי מאיה בוארון.             


