
 2015 דצמבר 18 מיום המשותף הפורום ישיבת סיכום

  

 .ברק, רויטל, טל, נעם, מעין, ליאור, איילת, מיכל, ליאורה, לימור, זהבה, נעמי, נדב: נוכחים

 להמלצות בזיקה, הספר בית של השנתית העבודה תכנית הכנת תהליך התנעת לגבי דיון התקיים. 1 

 .ארנין יעל של המשימה צוות

 חדשות יוזמות הגשת לעודד מנת על, לקהילה קורא בקול לצאת אמור הפורום, להמלצות בהתאם

 .מאי בחודש לאישורה עד, העבודה בתכנית ולשלב לבחון יהיה שניתן

 מקוריות הצעות ולהעלות ״לחלום״ הקהילה את יעודד - מחד אשר תהליך להגדיר חשוב כי הוסכם 

 .שייבחרו הצעות בפועל לממש יאפשר אשר, ריאלי ציפיות תיאום על מבוסס יהיה - ומאידך

 הרעיונות קבלת תהליך בין הזיקה את לשקול יש, הספר בבית החשיבה תהליכי ריבוי לאור כי הובן 

 .מכפילויות להמנע מנת על, הספר בית חזון הגדרת צוות שמקדם התהליך לבין הקהילה מן

 של והמרכזיות תפן של מחזונו כחלק חשוב הוא התהליך של קיומו עצם בראייתו כי הבהיר נדב 

 על מעבר, קורא״ ״קול גיבוש: התהליך להתנעת ידאג והוא, הספר בית בפעילות הקהילה שיתוף

 בהצעות קהילתי דיון וקיום, המשותף והפורום הועד, הניהול צוות שילוב תוך שיתקבלו ההצעות

 .מתאימות

 לחדש עלינו, הספר לבית חדש מנהל לאיתור חודשים מספר לפני שהתקיימה לפעילות בהמשך. 2 

 אפריל לחודש עד התהליך את להשלים מטרה מתוך, הקרוב ינואר חודש בראשית האיתור צעדי את

 (.הבאה בשנה לתפקיד כניסה לגבי להתחייב מתקשים היו מתאימים מועמדים - יותר מוקדם בשלב)

, הספר בית צוות ידי על שימונו נציגים שני: אנשים 6 שיכלול, חדש למנהל איתור צוות להקים הוחלט

 של אישיים ראיונות כי הומלץ. י״ב תלמידי מקרב נציגים ושני ההורים ועד ידי על שימונו נציגים שני

 .חברים 4-כ עד של, יותר אף מצומצם בפורום יתקיימו מועמדים עם הצוות

 לתפקיד כניסה שנת להגדיר לשקול בקשות הועלו המורים צוות בקרב כי עדכנו המורים נציגי 

 לסייע מנת, הצוות של ליווי תהליכי ליזום - וכן נדב של לצידו כסגן יעבוד החדש המועמד במהלכה

 מן מנהלים בקליטת שעבר שהיה טוב הלא הנסיון לאור - וזאת) החוץ מן מנהל של מוצלחת בקליטה

 (.הצוות ידי על החוץ

 בעייתי לו נראה וכי, הנוכחית לשנה מעבר המנהל בתפקיד להמשיך בכוונתו אין כי הבהיר נדב 

 עם. הספר לבית ומוגדר יחיד מנהל יהיה נתון מועד שבכל ההכרח לאור, מנהל של ״ליווי״ להגדיר

 בשיתוף שיוסכם מנגנון פי על, החדש המנהל של לתפקיד וכניסתו בקליטתו לסייע ישמח נדב, זאת

 .עימו

 בתחילת לצאת כוונה מתוך, האיתור צוות את שירכיבו הנציגים רשימת קבלת את ירכז נדב כי הוחלט 

 מול מלא בתיאום התהליך מתחילת יפעל הצוות. מועמדויות להגשת קריאה של פומבי בפרסום ינואר

 .המועצה מן, ורד


