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 סיכום ישיבת צוות הניהול .

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

 נדב .

 פניית המארג ..1

 4ח' , לחוג ריקודים , ב -הוחלט לאשר את בקשת המארג להשתמש ברחבת ז'

 תאריכים ספציפיים .

 להסדר קבוע .במידה שתהיה פניה נוספת נבדוק אם יש מקום 

 

 עם מיקי וטרי( .שימוש בקירות בבית הספר במרחב הציבורי ).2

מיקי וטרי הביעו שביעות רצון מהסדנאות המשמשות את לימודי האמנות . הן 

העלו את הצורך להסדיר את השימוש בקירות במרחב הכללי )שמחוץ לכיתות( 

 מבחינת שילוט , תערוכות , מודעות וכדומה . 

 סוכם :

וטרי יוציאו הודעה לצוות כדי להבהיר שכל שימוש בחדרי האמנות מחייב  *מיקי

 תיאום איתן ואישור שלהן .

מבחינת  *מיקי וטרי יכינו תכנית בית ספרי כוללת לאופן השימוש בקירות

הצרכים השונים , נהלי הפניות והאחריות לאישור . התכנית תוגש לאישור צוות 

 הניהול ולהפצה לצוות בית הספר .

 

 תכנון ישיבות צוות בית הספר..3

, ושני נושאים : הדרך הפדגוגית  9.5ו  27.3בתכנון השנתי נותרו שני מועדים , 

 של בית הספר ונהלים בבית הספר .

צוות החטיבה הצעירה מוכן לקחת על עצמו את נושא הפדגוגיה אבל יהיה מוכן 

 . 9.5רק למפגש ב 

הכנת הישיבה לקחת על עצמם את  הוחלט לבדוק אם יש אנשים בצוות שרוצים

 יותנה בכך . 27.3בנושא הנהלים . קיום הישיבה ב 

 



 תכנית בית הספר לשנת הלימודים תשע"ז ..4

 נערכה סקירה קצרה על ידי רכזות החטיבות :

יב' . השנה -נעמי התייחסה לסבב השיחות עם המורים והמחנכים בכיתות ז'-

שאיננו יודעים בוודאות כיצד ישפיע המעבר התכנון מורכב באופן מיוחד היות 

 לרפורמת "עוז לתמורה" על היקפי המשרות .

סימה הציגה באופן כללי את התכנון בכיתות החינוך המיוחד . התכנון כמעט -

שלם מבחינת הציוות ותכנון שעות האורך והרוחב , עדיין יש מספר בעיות איוש 

 גיל .הקשורות להחלטה לדייק בדיווח לפי חטיבות ה

זהבה תיארה את הבירורים לקראת השלמת איוש החינוך בכיתות , הכוונה -

לתכנן עבודת מחנכות במשרה מלאה , להוסיף שיעורי בחירה , לחזק למידה 

 מבוססת פרוייקטים , תכניות למידה אינטגרטיביות ועבודה דו גילאית .

לגבי מילוי איילת הודיעה על כוונתה לצאת לשנת שבתון )צורך לקבל החלטה -

על שינויים פרסונליים בצוות ועל הרצון להרחיב בתחומי מקומה כרכזת( , 

המוסיקה )פיצול כיתות( , השימוש במחשבים , תיאטרון הבובות והטיולים )יום 

 נוסף( .

 הוחלט :

*רכזות החטיבות יגישו לנדב את תכניות הצרכים לשעות חינוך , הוראה 

במרץ . לאחר מכן  31ל  27שבוע שבין ה ותפקידים , בפגישותיהן עם נדב ב

יוחלט בצוות הניהול איך להמשיך באינטגרציה בין החטיבות במסגרת התכנית 

 הבית ספרית הכוללת .

נעמי תודיע לרכזי המקצועות להגיש ללימור את בקשות התקציב לשנה הבאה *

 עד סוף מרץ .

על בסיס מספרי  *החל מראשית אפריל תתחיל לימור בהכנת התקציב לתשע"ז

 תלמידים , הוצאות מינהלה וכלליות ושעות הוראה ותפקידים .

 

 )עם לילה וסימה בן שבת( . הגמישות הפדגוגית –תכנית השתלמויות .5

 לילה סקרה את ההשתלמויות השנה :

 חינוך ערכי עם גיא ,-

 הנחיית מורים חדשים עם תמר .-



 חינוך מיני ומגדרי עם לילה ומיכל .-

 נפשית" עם לילה . "כתיבה-

 שילוב אמנויות בהוראה .-

 "המסע הביתה" עם רוית וגלי ר. -

והרכזות יקדמו לילה תשלח את תאריכי ההשתלמויות של השנה שטרם בוצעו 

 את ההרשמה בצוותי החטיבות .

 הוחלט :

, ישמשו לייעץ הארגוני  *יתרת שעות הגמישות הפדגוגית , שהוקצו מן הפיסג"ה

 עליו הוחלט בצוות הניהול . לילה תבדוק אם וכמה שעות ניתן להקצות לכך .

*ההשתלמות הבית ספרית בשנה הבאה תהיה בתכנית "תצלומילים" 

בהדרכתה של סימה בן שבת , ושעות הגמישות הפדגוגית יוקצו לכך . ייעשה 

 מאמץ לקבוע יום השתלמות שבועי קבוע .

 

  דב .רשם : נ

 

 

 


