
25.5.16 

 סיכום ישיבת צוות הניהול .

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

 נדב .

 מפגשים אישיים . –יגאל .1

יגאל ביקש לקיים פגישות אישיות , עם חברות וחברי צוות בית הספר , רבות 

 ככל האפשר במהלך הקיץ . 

שבה מורים ישבצו את  GoogleDocsבבקשה להכין טבלת  נדב יפנה לליסיה

 עצמם לפי התאריכים שתקבל מיגאל .

 תכנון שלב ב' ..2

צפריר הציג את התכנית הרעיונית המפורטת )מצורפת כנספח לסיכום( . 

התפיסה המובילה את התכנית מורכבת מכמה המלצות מרכזיות המשמשות 

 "עוגן" לתכנון :

למידים הנכים למפלס הקרקע ומיקומן בכיתות היסודי העברת כיתות הת-

 דהיום.

העברת כיתות היסודי למבנה החדש ותכנונן מחדש על פי צרכים פדגוגיים של -

 תכנית השינוי ביסודי .

 בינוי בשטח רחבת ההסעות הנוכחית ומתן פתרון לתחנות הסעה חדשות .-

 נה הקיים .השלמת צרכי החינוך המיוחד שלא קבלו מענה מספיק במב-

שימוש במטראז' שנותר לפי סדרי עדיפויות של שאר צרכי בית הספר שצוות -

 התכנון מציג וצוות הניהול יאשר .

 הוחלט :

צוות הניהול מאשר לצוות התכנון להתקדם על פי המתווה הנ"ל ולתת לו ביטוי 

אדריכלי . התכנית האדריכלית , במידה שיש לה היתכנות , תוצג לאישור צוות 

 ניהול .ה

התכנית האדריכלית תציג בנוסף למה שהכין צוות התכנון , גם את מיקום בנייתו 

 של מגרש הספורט .

במידה שיתברר שלתכנית אין היתכנות יעבוד צוות התכנון על חלופה שתובא 

 לדיון נוסף ולאישור בצוות הניהול .



בצע צוות הניהול מאשר את בקשת וועד עמותת ההורים לדרוש מן המועצה ל

את הפרוייקט במסגרת תקציב משרד החינוך , לרבות שמירת רזרבה לבלת"מ , 

ובתנאי שיובהר בדרישה צוות הניהול יהיה שותף לניהול תקציב זה )כדי לוודא 

 חסכונית ביותר( ויביא לאישור הפורום המשותףשהוא ממומש בדרך היעילה וה

צרכי ביה"ס כדי למלא את  פת תקציבית )מכספי ביה"ס( שתדרשכל תוס

 הנוספים .

 ריכוז החטיבה הצעירה בתשע"ז ..3 

, אליה יפנו מי שיחליטו  בחירהצוות הניהול מסמיך את נדב , אייל ונעמי כוועדת 

להציג את מועמדותן לתפקיד )מילוי מקומה של איילת בתשע"ז( , והיא שתמליץ 

 בפני צוות הניהול על מי להטיל את התפקיד .

 ך תיאום עם הפיקוח במשרד החינוך .יש לבצע את ההליך תו

 פניית וועד העמותה לשינוי במבנה התקציב..4

וועד העמותה רוצה לערוך שינוי שבמסגרתו חלק משעות התקן יוצאו מן 

התקציב כדי לפנות מקום להוצאות שוטפות , זאת על מנת שהעמותה תדון 

הוצאות באישור שעות הוראה על בסיס תשלומי התרומה של ההורים ולא 

 אחרות .

השנוי הזה הוא בלתי חוקי אלא אם הוא ייעשה כתרגיל תקציבי פיקטיבי . כדי 

 להבהיר את הבעיה יתקיים דיון בתקציב בצוות הניהול בישיבה הבאה .

 

 רשם : נדב .


