
18.5.16 

 

 סיכום ישיבת צוות הניהול .

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

 נדב .

 עדכונים ..1

. ב  *נתבקשנו להכנס לתהליך של חידוש מעמד בית הספר כייחודי על איזורי

מוזמן נדב להציג את מאפייני ביה"ס בוועדה המחוזית ובהמשך בפני  22.5.16

 הוועדה הארצית בירושלים .

*לבקשת איילת סוכם שיום הלימודים בביה"ס ביום הזכרון לחללי צה"ל יסתיים 

)מיד לאחר הטקס( כדי למנוע הסתובבות ויציאה של ילדים מביה"ס  11.30ב 

 . 12.00לפני ההסעות של השעה 

שנערך )מנהל ביה"ס המיועד( נדב עדכן על מפגש העבודה הראשון עם יגאל *

ובוודאי עוד פעם  23.6.16וב  2.6.16. מפגשים נוספים מתוכננים ב  17.5.16ב 

או פעמיים בין שני התאריכים הללו . לקראת כל יום כזה נכין תכנית עבודה 

 והעברת מידע .שתכלול מפגשים 

התקבלה כל הצעת עבודה מרויטל יהלום . נחדש את בדיקת  *ייעוץ ארגוני : לא

 . /ההנושא כדי למצוא יועץ/ת מתאים

 אסיפת פרלמנט ..2

נדב עדכן על עבודת הצוות המוביל של שכבת יא' להכנת הליך פרלמנטרי 

בנושא נהלי הקבלה לבית הספר . יש מסמך עבודה שאיתו הצוות מציע להכנס 

 להסברה בכיתות .

לדחות את ההליך לראשית שנת הלימודים הבאה , לדבריה העומס  נעמי הציעה

 מאד על כניסה לכל הכיתות .על תלמידי יא' בתקופה זו של השנה יקשה 

הוחלט לדחות לספטמבר . נדב יכין את דף העבודה לכניסה לכיתות ויעביר 

יא' אותו לגיא . גיא יתחיל את ההליך עם הצוות של יב' )היום יא'( בשיתוף צוות 

 )היום י'( מיד בראשית שנת הלימודים הבאה .

 ריכוז החטיבה הצעירה ..3

לקראת יציאתה של איילת לשבתון קיימנו ישיבת צוות של החטיבה הצעירה 

 לדון במילוי מקומה לשנת הלימודים הבאה .

צוות הניהול סומך ידו על התהליך שיימשך בישיבת הצוות עם נדב גם בשבוע 

 ד מילוי המקום יקבל אישור פורמלי של משרד החינוך .יש לברר כיצ הבא .



 בהשתתפות רינה ואיריס( תכנון סיום שנת הלימודים וימי ההיערכות .).4

 רינה ואיריס התנדבו לארגן את מסיבת סיום השנה של צוות בית הספר .

 נקבעו מועדים :

 מסיבת סיום השנה . – 29.6.16

 יום היערכות . – 4.7.16

 היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ז . יום – 25.8.16

 יום מפגשי מחנכים עם התלמידים ותשלומי ההורים . – 26.8.16

 נדב ישלח הודעה לצוות .

 

 רשם : נדב .

  

 


