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 חסרים : גלי , ליאורה , נעמי .

 

  :הבקשה הובאה ליגאל ע"י מאיה מכתה י'א, בקבוקיםמחזור יא' למיזם שכבת : הצעת  1סעיף 

 

 צוות הניהול שלום ,  

אנחנו שכבה י"א חשבנו על דרך בה נוכל להרוויח מעט כסף שכבתי שיוכל לשמש אותנו בעתיד 
 לטובת הרמת במות פתוחות ואירועים בבית הספר ובנוסף לטובת צ'ופרים שכבתיים . 

החלטנו שהשכבה תאסוף בקבוקים ופחיות שניתן לקבל עלייהם פיקדון. תאגיד המחזור אל"ה 
 א תשלום ולאסוף את מה שאספנו . מוכנים להגיע לביה"ס לל

בקבוקים ופחיות, לארוז אותם בשקים  600לאחר שדיברנו איתם הבנו שאנחנו צריכים לאסוף 
מיוחדים שיינתנו לנו ולאחר שהתאגיד יאסוף את הבקבוקים הכסף יועבר לחשבון הבנק של 

 ביה"ס . 

 קים שיוכל להשתמש בו.בקבוקים ביה"ס יקבל במתנה מתקן למחזור בקבו 1200לאחר שנאסוף 

אנו פונים אליכם בבקשה שהכסף שייכנס לחשבון בית הספר יישמר עבורנו. בנוסף דרוש מקום 
 לאחסון השקים עד שנגיע לכמות האיסוף. 

האפשרויות שחשבנו עליהן : המרפסת מאחורי המעבדות או גג ביה"ס . כמובן שהשקים יועלו 
לא יפריעו לפעילות ביה"ס ויישמרו בצורה הטובה לגג על ידי מבוגר . במקומות אלה השקים 

 ביותר . 

 נשמח לשיתוף פעולה שלכם , שכבת י"א . 

 : ה החלט  

 יוזמה ברוכה ! –יוזמת שכבת י"א           - 

 המקום שהומלץ הוא המרפסת הסגורה מעל המשרדים ( מאחורי המעבדות ) .           -

 ,לערב את כלל ביה"ס באיסוף           -

 לקבוע מסגרת ברורה לאיסוף : ימים קבועים , סגירה קפדנית של השקים ,           -

 שכבת י"א לוקחת אחריות מלאה על הסדר והניקיון במקום האיסוף .           -

 משהו שיחזור גם לביה"ס ולא רק לטובת השכבה .  –לגבי התמורה           -

 עדכון : 

 שוחחנו היום עם נציגות שכבת י"א , המיזם עובר לביצוע.  – 10.5.18

 



 ,: צוות הניהול כצוות מוביל 2סעיף 

יותר קיים אילת מבקשת להוביל יוזמה של עבודת צוות הניהול לכיוון של צוות מוביל . באופן כללי 
 –שת"פ בין החטיבות השונות , זה נעשה גם על בסיס קשר אישי אבל גם על בסיס מקצועי . 

 חיבורים בין החטיבות .  –חשוב שיבנו תכניות עבודה בית ספריות המשלבות את כל החטיבות 

 

קמים גופים שונים תחת כותרות שונות שלא  –לבול בתרבות האירגונית של ביה"ס : יש ב 3סעיף 
 ברור מה המטרה שלהם וזה מערער אותנו כצוות ניהול . 

 

 :  מציע להתמקד בשאלה המרכזית על הפרק "איתור מנהל " ,יגאל:  4סעיף 

 "  קבל את ההחלטה ? "מי מ 

 

 תאריכים חשובים :  :  5סעיף 

דעה להקמת צוות וציא הו, יגאל י 1-2/7/18יום סיכום שנה  ויום למסיבת סוף שנה יתקיימו ב •
  רגון מכלל הצוות .חשיבה וא

  30/8/18יום ה'  –יום היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט  •
  31/8/18יום ו'  –חלוקת ספרים  –פגישה עם מחנכים  –"ל יום גביית שכ •

 

 שונות : 

 נושאים נוספים שצריך לעסוק בהם :

 אחראי מערכת •
 אחראי מילוי מקום  •

 

 


