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 סיכום ישיבת צוות הניהול.

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

 נדב .

 קשר עם וועד עמותת ההורים ..1

נדב עדכן על יחסי העבודה עם הוועד המתאפיינים בחילוקי דעות וקשיים להגיע 

 לשיתוף פעולה מסודר . 

במפגש משותף של צוות הניהול וועד העמותה וכניסה נערך דיון על הצורך 

 לתהליך של תיאום ציפיות , הגדרת גבולות וחלוקת עבודה נכונה .

נדב יקיים התייעצות עם יעל ארנין ורינה נוימן שאליה הוזמנו נציגי הוועד וצוות 

 הניהול .

סוכם לכלול את בניית העבודה המשותפת במסגרת הייעוץ הארגוני שביה"ס 

ד להכנס אליו . בהמשך לכך יוחלט בצוות הניהול , בישיבה הבאה , כיצד עומ

 לשתף את צוות בית הספר בתמונת המצב ובתהליך המתוכנן לתיקונו .

 פורים ..2

סוכם שייערך תכנון משותף לקראת מסיבת הפורים , בהשתתפות נציגי כל 

 החטיבות , לארגון ולתיאום נכון של סדר היום .

 

 )בהשתתפות גיא( . החינוך החברתי לצוות הניהול . הצטרפות רכז.3

גיא הציג את עמדתו העקרונית שנכון שרכז החינוך החברתי בבית הספר יהיה 

חבר בצוות הניהול . הוא העלה את הקושי הטכני שיש לו השנה להגיע באופן 

מלא לכל הישיבות . כמו כן עדכן גיא על התקדמות הדיון במטרות בית הספר 

וביל של יא' . הרצון הוא להתמקד בשתי סוגיות יסוד ולפעול לשיפורן בצוות המ

 בשנה הבאה .

 איילת דברה על הצורך לקיים חינוך חברתי בכל הגילאים בבית הספר .

 סוכם :

 השנה גיא ישתתף בישיבות לפי אפשרויותיו . בשנה הבאה באופן מלא .-

 גילאי בכל החטיבות .בריכוז החינוך החברתי תמשך המגמה של תכנון רב -



 שימוש בסקייטבורד בבית הספר ..4

 נדונה פניית דורון דונין לאשר שימוש בסקייטבורד בבית הספר .

סוכם ששימוש בסקייטבורד , בשעות הפעילות של בית הספר , כאשר צפיפות 

התלמידים בהפסקות גדולה ובבית הספר תלמידים צעירים רבים , היא נטילת 

 ולכן צוות הניהול איננו מאשר זאת .סיכון גבוהה מדי 

 

 סיכום ימי ההורים ..5

ימי ההורים במחצית הראשונה נערכו בנפרד בחטיבות הצעירה , היסודית והעל 

יסודית . סיבת ההפרדה היתה לאפשר למורים , שהם מחנכים בחטיבה אחת , 

 להיות פנויים לפגישות ביום הורים של חטיבה אחרת שבה הם מורים מקצועיים

 בלבד . 

ימי ההורים , במחצית הראשונה , בכל החטיבות , הוכנו בצורה טובה ונוכחות 

 המורים המקצועיים השתפרה באופן יחסי .

 סוכם :

יש להמנע משיבוץ יום הורים בתאריכים שבהם פעילות בית ספרית -

 משמעותית )הפקות תיאטרון למשל( .

, איילת וזהבה במשותף והן יום ההורים של המחצית השניה יתוכנן ע"י נעמי -

 תקבלנה החלטה על התיאום בין החטיבות .

 חשוב שהרכזות תתאמנה ביניהן שעת פגישה אחת בשבוע .-

 

 רשם : נדב  .


