
15.6.16 

 סיכום ישיבת צוות הניהול .

: נעמי , צפריר , לימור , מיכל נ. , סימה , זהבה , איילת , מיכל נ.ק. ,  נוכחות

 נדב .

 ניהול החטיבה הצעירה בתשע"ז ..1

הועדה שמונתה ע"י צוות הניהול ובה נעמי , איילת ונדב , בחרה מבין 

המועמדות את סימה בן שבת למילוי מקומה של איילת כמנהלת החטיבה 

 הצעירה בתשע"ז .

ש"ש  4סימה תמלא את התפקיד בנוסף לעבודתה כמחנכת בכיתה א' כאשר ב

 .פרונטליות בכיתה היא תקבל מילוי מקום כדי להתפנות לניהול 

 להשלמת המינוי יש לקבל את אישור המפקחת ומנהלת המחוז .

בכך יושלם תהליך שהחל בעבודה עם הצוות כשותף , הצגת מועמדויות ראויות 

 של חברות צוות ובחירה של צוות הניהול .

 

 פניית תנועת תרבות..2

גילי לניר , בוגרת בית הספר , הפעילה בתנועת תרבות , פנתה בבקשת 

איש , בבית הספר ב  200קיומו של סמינר בוגרים , כ  התנועה לאפשר

28.7.16 . 

הוחלט לאשר את הבקשה . גילי תהיה בקשר עם לימור להסדרת כל התנאים 

 הארגוניים והטכניים .

 

 ייעוץ ארגוני ..3

 נערך דיון בהצעה שהוגשה ע"י מכון "פירם" )המסמך מצורף( .

, העוסק באופיו של בית  מיכל העירה שסעיף ח' בנושאים להערכה במסמך

 הספר , יהיה הבסיס לכל הדיונים והעבודה .

סוכם לבקש הצעה ממוקדת עם הערכה תקציבית כוללת . נדב ישוחח על כך 

עם יגאל )המנהל הנכנס( , כדי שיהיה שותף בתהליך קבלת ההחלטות , ויעדכן 

 את צוות הניהול .



 

  )בהשתתפות גלי וחגית( מרכז הלמידה וההעצמה ..4

גלי וחגית הציגו טבלה מעודכנת של הצרכים , המשאבים והפערים )טבלה 

 מצורפת( .

תרומת משפחת חייט , שעות פרטניות של  מקורות המימון המתוכננים :

 המורים לפי מיפוי ותקציב ההשקעות לתשע"ז )תב"ר( .

 תיאום השימוש בשעות הפרטניות ייעשה מול רכזות החטיבות .

ללת "תל חי" בנסיון להכין תכנית של סמינר קליני בדרמה דווח על הקשר עם מכ

תירפיה . על פי התכנית יעבדו סטודנטים מן המכללה עם תלמידים בבית הספר 

 , במסגרת המרכז , בהדרכתה של רוית .

הובהר תפקידו של המרכז כמגבש תפיסת עבודה כוללת ולא כגורם העוסק 

 בריכוז וחלוקת שעות עזרה בלבד .

ת העלו את הצורך בעבודה על חיזוק השפה , מגיל צעיר , כגורם מכריע גלי וחגי

בהצלחת הלמידה . בבית הספר אין מורה העוסק/ת בכך . לתכנית התקציב 

 ש"ש לנושא זה . 6תצורף בקשה לתוספת  

 נושאים לבדיקה :

את האפשרות להכניס לתשע"ז המחנכות/ים  נעמי תעלה לדיון בהיערכות-

 , כחלק משיעורי החינוך , עבודה על בעיות התארגנות .לתכניות החינוכיות 

 יש לבדוק את נושא גיוס עזרת הורים מתנדבים לעבודת המרכז .-

סוכם שהפורום המנהל של המרכז יכלול את גלי וחגית , כמנהלות הפעילות 

 ך הרגיל ויועצת .השוטפת , ואת מנהל בית הספר , רכזות החטיבות בחינו

 רשם : נדב . 

 


