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 סיכום ישיבת צוות הניהול .

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

 עבודת צוות הניהול וועד עמותת ההורים ..1

.  22.2העמותה שהתקיימה ב נערך סיכום של פגישת צוות הניהול וועד 

הפגישה נועדה לתאם ציפיות ולהבהיר חילוקי דעות בתהליך בניית שיתוף 

הפעולה . סוכם להמשיך את התהליך ולגייס במידת הצורך ייעוץ ארגוני חיצוני . 

 בימים הקרובים יצא בענין זה מכתב משותף לקהילת בית הספר .

 

 מילוי מקומו של נדב בשבוע הבא ..2

 יב' במדבר יהודה .-הבא יהיה נדב עם כיתתו בטיול השנתי של כיתות ט' בשבוע

 זהבה תמלא את מקומו בניהול בית הספר .

 

 ייעוץ ארגוני לבית הספר ..3

בשבועות האחרונים נפגש צוות הניהול עם שני יועצים ארגוניים : צביקה אמדור 

 "המכון לחינוך דמוקרטי" . ממכון "פירם" ורויטל יהלום מ

רות הייעוץ הארגוני שהוגדרו ע"י צוות הניהול הן עבודה על גיבוש צוות מט

הניהול עצמו , גיבוש צוות בית הספר , היערכות לקליטת מנהל/ת חדש/ה 

 בתשע"ז ובניית הבסיס הנכון לשיתוף פעולה עם וועד עמותת ההורים .

ליך צוות הניהול החליט לעבוד עם רויטל יהלום ולבקש ממנה להגיש הצעה לתה

 העבודה ולעלויות התקציביות הכרוכות בו .

 

 )עם שחר רון זוהר ויונתן נדב מ יא'(  פניית מערכת העיתון ..4

נציגי מערכת עיתון "אפקט הפרפר" ביקשו לסקר את ישיבות צוות הניהול 

 במטרה לתת להן פרסום . נערך דיון בנושא .

הוחלט לאשר כניסה של נציגי העיתון לסיקור ישיבה אחת לחודש בתיאום 

 מראש . 

יצויין כי סיכומי ישיבות צוות הניהול מופיעים בקביעות באתר בית הספר 

ומערכת העיתון מוזמנת לתת לכך פרסום . צוות הניהול יסייע לעיתון בהכנת 

 . כתבות על נושאים הנדונים בישיבותיו ואינם אישיים 

 



 פניית תנועת תרבות לקיום כנס ארצי בבית הספר בחופשת הפסח ..5

 330ו  15-16.4מדריכים ב  50התנועה מבקשת לקיים כנס ארצי שיכלול 

 ₪ . 5,000מוצע תשלום בסך  . 17-21.4מדריכים וחניכים ב 

בבדיקה שנעשתה עם בית הספר בפרדס חנה , שם קיימה התנועה כנסים 

קבלנו חוות דעת חיובית לגבי אחריות התנועה על  דומים בשנתיים קודמות ,

 רכוש בית הספר ונקיונו .

 מנכ"ל המועצה , אביעד , אישר שיש לכך כיסוי ביטוחי .

 הוחלט :

*אישור מותנה בהסכמת סימה משום שהתאריכים חופפים את קיום הקייטנה 

 לתלמידי החינוך המיוחד בבית הספר .

החטיבה הצעירה )צהרון( , חדרי המחשבים , השימוש בחדרים לא יכלול את *

 המוסיקה , המעבדות , הטכנולוגיה , המחול , חדר המורים והמשרדים .

*ייחתם הסכם המבטיח שימוש בשטחי ומבני בית הספר בסייגים שנקבעו , ואת 

האחריות על שמירת הרכוש והנקיון וכיסוי כספי מלא של כל נזק )החזרת בית 

 .  הספר במצב שבו נמסר(

 

 אסיפת פרלמנט קהילתית..6

בהמשך להחלטת הפורום המשותף לקיים אסיפה להצגת יוזמות נערך דיון 

 והצעות לקראת תכנון שנת הלימודים הבאה .

 סוכם :

 *לכנס פרלמנט קהילה , בתיאום עם ועדת הפרלמנט , בסוף מרץ .

יוזמה  באסיפה הצגת היוזמות במליאה ואח"כ קבוצות דיון בבחירה בכל*לקיים 

 בנפרד .

 *מטרת האסיפה לקיים דיון ולקבל משוב לקראת המשך ההיערכות לתשע"ז .

*נדב יעביר לצוות הניהול את רשימת היוזמות ויתאם עם גיא את הקשר עם 

 ועדת הפרלמנט .

 

 רשם : נדב .

   


