
13.5.16 

 סיכום ישיבת הפורום המשותף .

: זהבה , צפריר , מיכל ת. , ליאור , שמוליק , גיל , לימור , איילת , נעמי  נוכחות

 , מיכל נ. , נדב .

 תקציב תשע"ז ..1

נדב עדכן שהוועדה הכספית דנה בטיוטת תקציב המבוססת על נתוני תשע"ו 

. מבנה התקציב שונה ונעשית  ויישום רפורמת "עוז לתמורה" בביה"ס העל יסודי

בו הפרדה בהוצאות על בסיס הכנסות משרד החינוך והרשויות השולחות , 

תשלומי רשות של הורים ותרומת הורים . חשוב שהשינוי המבני יאושר בפורום 

 המשותף .

 לבקשת שמוליק נדחה הדיון בתקציב עד שהכנתו תהיה בשלב מתקדם יותר .  

 ניהול בית הספר..2

דכן על עבודת ועדת האיתור . ועדת המכרז קבלה את המלצת ועדת נדב ע

.  1.9.16האיתור והחליטה לבחור ביגאל פייגנבאום למנהל בית הספר החל מ 

להכנת תכנית העברת התפקיד .  17.5.16פגישה ראשונה עם יגאל תתקיים ב 

לבקשת נדב תלווה נעמי , כסגנית המנהל , את הליך החפיפה ותסייע בשמירה 

 על רציפות הליווי אל תוך השנה הבאה .

ליאור ציינה שתלמידי בית הספר לא עודכנו , בעדכון הכללי לקהילה , על 

 בחירתו של יגאל . נעשה את העדכון דרך הרכזות והמחנכים/ות .

 תכנון בניית שלב ב' ..3

צפריר מסר עדכון על הפניה לצוות להעלות צרכים של בית הספר ורעיונות 

לאחר שנאספו הצרכים נערך ארגון הנתונים ע"י צוות התכנון של בית לתכנון . 

הספר . צוות התכנון יציע סדר עדיפויות ויבדוק אותו עם גבי זגורי האדריכל 

 המתכנן . 

ההמלצות של צוות התכנון , לאחר ההתייעצות עם גבי , יובאו לאישור צוות 

 הניהול ווועדת ההיגוי המשותפת עם המועצה .

הראשוני , שעיקרו בניה חדשה לחטיבת היסודי והעברת החינוך התכנון 

וצרכים נוספים במטראז' הנותר , המיוחד )סי.פי.( למתחם הנוכחי של ביסודי , 

 מצורף לסיכום זה .

 נקודות נוספות שעלו בדיון :

 *תהיה תוספת לחצר הגנים .

המתגבשת  תכנון הבינוי של חטיבת היסודי יותאם לשינויים בעבודה הפדגוגית*

 בצוות החטיבה .



*מוצע לבנות את שלב ב' בשטח מגרש ההסעות הנוכחי ולהקים מערך תחנות 

 . 9הסעה לאורך הכביש העולה מכיכר 

 *חשוב לקדם את התכנון כדי להקים את מגרש הספורט .

 גינון ..4

אושרה הצעתו של צפריר להקציב מימון קבוע לתחזוקה שוטפת של גינון בית 

 ן מקצועי .הספר ע"י גנ

צוות הגינון יגייס הורים , אנשי צוות ותלמידים , מעת לעת , לפרוייקטים 

 התנדבותיים לקידום הגינון וחזות בית הספר .

  רשם : נדב . 


