
 13.9.16 –צוות ניהול הנדון : 

 

  לימודי ערבית בבי"ס :

ח'. לשנה  -ז':  ש' ביסודי ומתקיימים שיעורי בחירה  2אמירה , נלמדים עבודתה של שביעות רצון מ
 שעות בתחום.עוד גייס את אמירה לנסות להבאה יש ל

  גינת ירק:

. צפריר מוסר שיש אישור משי את היסודימתחת לחט"צ , ישמש את החט"צ ו -המומלץ  קוםיהמ
 .  לרכז את הנושאיש צוות תקין שער . נדרש אלה

 זהבה ,  –מחנכות היסודי בדיקה עם  -: תי אפשרויות ש

 .נעמי  – שילוב של תלמידי יב' -

  ישיבות צוות כלליות:

 "ס . עקרונות :הלכלל צוות ביות ישיב

 ישיבות בימים משתנים  •
 תכנים רלבנטיים ואופרטיביים •
 אישור הנושאים ע"י צוות ניהול •
 משהו  מביאמאנשי הצוות כל אחד  -כיבוד •
 , הזמנה ע"י יגאל .   19:00-21:00 15/11יום ג'  :ראשון מפגש  •

שעה ,  9:15 29.9.16כל נ.ק , מתוכנן לחמישי ימ -מאורגן עי צוות מורים  :ש השנה הרמת כוסית רא
 בעייתית מבחינת נוכחות צוות חט"צ . 

 :  גן צעיר

 , נדרש אישור מועצה. "סההכניסה לבישביל מתחם הגן מכיוון ה בשער של הוחלט לאשר סגיר

 חוג שחמט: 

ההורים ישלמו ישירות למתנ"ס.  –קהילתי ביקש לקיים חוג שחמט בשעות פעילות בי"ס המרכז ה
בעיה אתית סביב כסף בשעות הפעילות , ובעיית מקום . להזמין את מנהלת המתנ"ס לפגישת 

 לימור .  –היכרות 

 .משותףהפורום תחילה בלה עהנושא יו , ן ויהלואלי"א : תלמידי יוזמה יפה של : קפיטריה

 : היבט בטיחותי (זהבה)  –רחבת הכדורעף 

השתמש מעוניינים לגם ובנוסף הם הקרבה של רחבת משחק הכדורעף מרתיעה את ילדי היסודי 
ב. צפריר יבדוק עם מורי  הרחבה  : א. מתקן הכדורעף יוזז לאמצעשתי אפשרויות ברחבה המרכזית .

 .ורעף יהיה במקום גינת הירק (לבדיקה גם מול שי) דהספורט שמיקום הכ

 .  באזור המגרש הסמוך למדרגות (ע"י שמעון) סימון מגרש כדורעף  – אפשרות נוספת

 

 



  :מ /מ-תפן-שת"פ אמירים

כפר ורדים הפקת סרט קולנוע ע"י קב' תלמידים מ : שעות אחה"צ פרויקט חינוכי לשחר הועלה ע"י 
 . עקרונות : הספרייה שנות  30לרגל 

 .לא על חשבון לימודים אלא בשעות אחה"צ •
 .סלא מתקציב בי" •
 על ציוד בי"ס.יות אחר: שחר  •

 שלב ב': 

 מרכזיות : שאלותשתי לפנינו דיון לקראת תכנון שלב ב' , בשלב ראשון נתייחס ל

 למטה/למעלה? – .פי.סי .א
 עם החט"צ/יסודי ?  -כתה ב'   .ב

  :קצה -אירועיתיעוד ודיווח 

 ציעהפאירועי חירום מסוג : על ף לרכזות וליגאל טדיווח שותיעוד והקפדה יתירה על אנא , הקפידו 
 .. קצה אירועי אלימות, , של תלמידים

 

 לימור 


