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 סיכום ישיבת צוות הניהול .

 : זהבה , איילת , נעמי , צפריר , מיכל נ. , נדב . נוכחות

 עדכון בתכנון שלב ב' ..1

צפריר ונדב דיווחו על התחלת עבודתם של צוות ההיגוי , המשותף עם המועצה 

 , וצוות התכנון הפנימי של בית הספר .

 מ"ר . 630אושרו לבניה כ 

 כמה עקרונות תכנון שיהוו בסיס להמשך העבודה :נעשו החלטות על 

 *ההרחבה תהיה על פני הקרקע .

*תתוכנן השלמה לצרכי החינוך המיוחד , החסרים במצב הנוכחי , והצרכים 

 הנוספים לפי הצורך ועל פי סדרי עדיפויות .

יהיו במפלס הקרקע של בית הספר בשל חשיבות לנגישות  cp*רצוי שכיתות ה 

 רחבה המרכזית .טבעית וקלה ל

צפריר מרכז את צוות התכנון הפנימי והוא יתחיל באיסוף צרכים . לאחר מכן יכין 

לאחר שתבדק ההיתכנות ההנדסית נון תכנית רעיונית לצוות ההיגוי . צוות התכ

 וייערכו ההתאמות תוגש התכנית לאישור בצוות הניהול .והארכיטקטונית 

לקבוע , על בסיס התכנון , את מיקומו  ייעשה מאמץ לנהל לוח זמנים מזורז כדי

 של מגרש הספורט ולהקימו לפני תחילת שנת הלימודים הבאה .

 צפריר יוציא עדכונים לצוות בית הספר ולקהילה .

 פגישה עם ליאת בלכר ובועז בן פורת ..2

ליאת היא מנהלת המרכז הקהילתי , מטעם חברת המתנסי"ם , המוקם בכפר 

 ורדים .

 הנוער בכפר ורדים .בועז הוא רכז 

ליאת ובועז הציגו את פעילות המרכז והנוער והעלו רעיונות לשיתוף פעולה עם 

 בית הספר :

*פעילויות שונות של הנוער בכפר ורדים הפתוחות לתלמידי בית הספר לרבות 

 אלו שאינם תושבי המקום .

 *פרוייקטים שונים של החברה למתנסי"ם .



 . *עזרה בטיולים ובכניסה לאתרים

 *יצירת קשרים עם גופי התרבות בכפר ורדים .

 סוכם שגיא , הרכז החברתי שלנו , יהיה איש הקשר עם ליאת ובועז .

  עדכון מחטיבת היסודי ..3

 זהבה עדכנה בנושאים הבאים :

 *פעילות "יציאת מצרים" לקראת פסח .

 *המשך הדיון על השינויים בעבודת כיתות היסודי בקשר עם הביקור ב"נופי

 גולן" .

 *תכנית ההשתלמות לצוות היסודי לפיתוח תכניות לימודים אינטגרטיביות .

 רשם : נדב .


