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 30.10.22 - 1 'מפגש מס - תשפ"ג מועצה רחבה

 

  נוכחים.ות :

 

  אלן אבישר, ניצן ירמר, אמירה רוכסאר, ליטל מורג, אורי תומר, גלעד מנטל, יובל כץ, מלי קפלן.

 דורון ליבר, אביטל גת, דודו חזן, דקלה גבריאל, ליטל שדה, יעל שמעוני.

  אדלשטיין, בר ברנש, עדי הראל.שני זילברשטיין, נוגה 

 

 

  מובילי המועצה הרחבה  -מלי ויובל  - דברי פתיחה •

  סבב היכרות •

  אלן אבישר - דבר המנכ"לית •

היום התקיימה ועדה מלווה שבה הצגנו את התכנית השנתית לשנת תשפג   •

  )מטרות,יעדים, אתגרים ותכניות ( בפני פיקוח, מועצה ובעלות.

 תכנית היבחנות חדשה בחט"ע -מח"ר רפורמת בגרויות  •

רפורמה חדשה בנושא תשלומי בי"ס ממשרד החינוך המשנה את   -רפורמת גפ"ן  •

ההתנהלות הניהולית ומטרתה לתת יותר גמישות ושליטה כספית למנהלים. השפעותיה 

  הכלכליות עדין לא ברורות.

יים לקבל תלמידים חניכי נעלה י' . קבוצה גדולה אנו צפו  27קלטנו  -פנימיה : נעלה  •

  נוספים.

  נוספים. החניכים הביקוש הולך וגדל ונערכנו לקליטת  -חברת הנעורים 

 

 ניצן ירמר  -דבר סמנכ"ל  •

 תשלומי הורים.  –דיווח למועצה רחבה  

במכתב להורים שיצא לקראת תשפ"ג צורף פירוט של אגרת תשלומי   –"אגרת תשלומי הורים"  

בשנות הקורונה(. השנה     נוי באגרה )פרט לגבייה חלקיתהורים. בשנים הקודמות לא חל שי

החליטה ועדת החינוך של הכנסת על שינוי בחלק מהסעיפים. היות ופרסמנו את האגרה לפני 

הגבייה שינוי בסך  )אין  השינוי  את  לציין  חשוב  בכנסת  במספר   אאל   ההחלטה  גבייה שונה 

 סעיפים( : 
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 ₪ תוספת(.  20, ) ₪  ₪69 ל   49ביטוח תלמידים, הסכום עלה מ  •

ש"ח,    ₪8 ובוטלה גבייה עבור מסיבות כיתתיות ע"ס    12סל תרבות קוצץ ב   •

 ₪(.   20) קיצוץ של 

 . 99% -נכון להיום אחוז הגבייה מההורים עומד על כ •

תשלום עבור פעילויות     בנוסף לתשלומי ביה"ס, המוסד החינוכי גובה  –תשלומים נוספים   •

פנימייה, פנימייה, הסעות למוסד וחזרה ולימוד מוסיקה בקונסרבטוריון /  נוספות  : שירותי 

 מוזיכלי.

  לא נרשמו הערות והשגות בנושאים שהוצגו. 

 

 

 בחירת נושאים לטיפול בשנה"ל תשפ"ג -פעילות  •

 

  הנושאים שנבחרו ברוב קולות הם:

  מועצת תלמידים

 קשר עם הורים 

  מעורבות קהילתית

  פנימיה , מרחב ביניים , בית ספר -תרבותית פעילות 

  סיומי שנה ומסיבות -תרבות המסיבות 

  מתן מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים

 

  -נושאים נוספים שעלו 

  קשרים חברתיים

 המסע לפולין וחלופות אפשריות. 

 

  סיכמה : מלי קפלן
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