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 סיכום ישיבת צוות הניהול .

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

 בחירת מנהל לבית הספר ..1

נציגי  2*הקמת צוות איתור : בהתאם להחלטת הפורום המשותף יוקם צוות ובו 

הורים . בבחירת נציגי ההורים מטפל וועד  2תלמידים ו  2צוות ביה"ס , 

תלמידים מ יב' ונציגי ביה"ס יורכבו מנציג  2העמותה . נדב יטפל בבחירת 

דב , וועד ביה"ס מהצוות . נציג צוות הניהול יהיה נמצוות הניהול ונציג נוסף 

 יקיים אסיפה לבחירת נציג הצוות . 

*תהליך הבחירה : המכרז הוא בסמכותה של המועצה . צוות האיתור יעבוד 

בתיאום עם ורד והיועץ המשפטי של המועצה כדי להבטיח הליך תקין . הצוות 

יפרסם הודעה , ייפגש עם המועמדים וימליץ בפני המועצה . מיכל נ.ק. דיווחה 

ת הוועד לשתף בבחירה את קהילת בית הספר . בישיבה הבאה תפרט על הצע

 מיכל את ההצעה .

*עבודה עם הצוות : כדי לעבוד על תהליך השינוי הכרוך בחילופי מנהלים 

הוחלט להסתייע בייעוץ ארגוני חיצוני . זהבה תזמין את נציגת מכון "פירם" לדיון 

אפשרות לייעוץ של המכון  בהצעת תכנית עבודה עם הצוות ומיכל נ.ק. תבדוק

 לחינוך דמוקרטי . 

 )עם שחר( . פיתוח לימודי הקולנוע ..2

שחר הציג את התפתחות לימודי הקולנוע בבית הספר . יש לנו היום טכנולוגיה 

ברמה גבוהה ולימודי הקולנוע ממוקדים בחינוך המיוחד . השנה קבלנו אישור 

 ( . 16-21וך המיוחד )גילאי שנים בחינ 5ממפמ"ר הקולנוע לתכנית מגמה בת 

שחר הדגיש שמבחינתו מטרת הדיון היא לקדם את הקולנוע כמדיום מרכזי 

ושימוש במדיום זה בבית הספר , שיכול לשרת צרכים רבים בתחומים רבים . 

 כדרך לפיתוח ראיה ביקורתית של מדיה ויזואלית בכלל .

בבית הספר הן מטרות שימושי סוכם שלימודי קולנוע והשימוש בקולנוע כמדיום 

 שצוות הניהול סומך עליהן את ידו . 

נושא זה יידון בתהליך ההיערכות לשנה"ל תשע"ז ולטווח ארוך . ייבדקו 

אפשרויות כגון : שילוב תלמידי חינוך רגיל במגמת הקולנוע , שיעור בקולנוע 



פיתוח טלביזיה קהילתית כשיעור בחירה נוסף בכיתות היסודי והחט"ב , 

 ות נוספים .ורעיונ

יש להתקדם בפיתוח הנושא תוך התאמה ליכולת התקציבית , בהקשר למגמות 

הקיימות בבית הספר ולאפשרויות הפיסיות . שאלת המקום תועלה לדיון 

 במסגרת תכנון בניית שלב ב' .

 . 14.1.16ישיבת הצוות ב .3

סוכם לקיים מפגש ועבודה ישיבה זו תוקדש לדיון בנושא חזון בית הספר . 

בקבוצות מעורבות , על המסמך שהכין גיא ואיתו הוא עובד עם הצוות המוביל 

 של שכבת יא' . נדב ידבר בענין זה עם גיא .

 לחלק החברתי של הערב תציע סימה פעילות בתחום היוגה או פעילות דומה .

 רשם : נדב .


