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 סיכום ישיבת צוות הניהול .

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

 יחסי העבודה בין צוות הניהול וועד עמותת ההורים ..1

משקף קושי בבניית שיתוף פעולה בין  22.1ב הדיון שנערך בפורום המשותף 

 שני הגופים ורמת אמון נמוכה השוררת ביניהם . 

יש מקום לבדוק את המבנה הארגוני , שהתהווה בשנים האחרונות בבית הספר 

, ונדרשת הגדרה מחדש של כללים , סמכויות וגבולות , מעבר למה שנאמר 

שתיעשה ברגישות רבה ועל פעולה זו צריך  . 10.15במסמך צוות המשימה מ 

  בסיס ההסכמה ששיתוף ההורים בניהול בית הספר הוא מיסודות קיומו .

והרצון מיוחדת בתהליך חילופי מנהלים בבית הספר לענין זה חשיבות מיוחדת 

לקלוט את מנהל/ת ביה"ס במערכת ששיתוף הפעולה והאמון בה יבטיחו את 

 הצלחתו/ה בתפקיד . 

סתייע בייעוץ ארגוני תתייחס גם לסיוע הנדרש בהובלת החלטת צוות הניהול לה

שינוי במבנה הניהולי והארגוני של בית הספר , ולדרכים המתאימות לשיתוף 

 צוות בית הספר וועד עמותת ההורים . 

 פניית המארג ..2

אושרה פניית המארג להשתמש באולם המחול בביה"ס ביום חמישי הקרוב . 

תשובה לפי האפשרויות וייקבע הסכם של הודעה לגבי פניות נוספות ניתן 

 מראש ואחריות , בדומה להסכם המאפשר לנו שימוש באולם המארג .

 . 17.2.16ישיבת צוות בית הספר ב .3

 , בהשתתפות גיא . 14.1.16נקיים דיון מסכם של הישיבה הקודמת , ב -

נ. לקחו סימה ומיכל לפעילות תרבותית .  17.2הוחלט להקדיש את הישיבה ב -

 על עצמן לארגן מופע או פעילות דומה מתוך התפריט הבית ספרי .

 תכנית תשע"ז ..4

 נערך דיון על בסיס מסמך "נושאים לתכנית עבודה לשנה"ל תשע"ז" המצורף .

 הערות שעלו במהלך הדיון :

לימודי ערבית : לשקול המשך בכיתות החטיבה כשיעור בחירה ולהתחיל ללמד -

 בחינוך המיוחד .



 שילוב נושאים "ירוקים" בסדר היום הלימודי .-

 הוראת מוסיקה בכיתות ד' , ה' , ו' .-

 מינוי רכז/ת לרב תכליתי ובניית תכנית .-

 חשיבה על החיבורים בין הנושאים הרשומים במסמך .-

 הדיון יימשך בשבוע הבא .

 

  רשם : נדב .


