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פגישת עבודה I

רקע /התנהלות:
המנהלת אמירה הציגה את החזון שלה לגבי ביה"ס ,מאמינה בערך השייכות שבעצם יאחד את כולנו ,צוות ביה"ס ,הורים
ותלמידים למען אותה מטרה1
מאמינה במצוינות – לימודית וערכית ,רואה בה כוכב הצפון שלנו1
ורד הציגה את סדר היום:


חתימה על תקנון ההנהגה



הצגת צוותי העבודה שיוקמו – תפקידם ומטרותיהם



ציוות פעילים לצוותי העבודה



שונות

עיקרי הנושאים שנידונו:
 15פגישות ההנהגה יתקיימו פעם בחודש וחצי חודשיים 1במידת הצורך יזומנו מפגשים דחופים1
 11צוותי העבודה יעבדו תוך כדי ובין הפגישות 1לכל צוות יהיה ר"צ ,יוגדרו מטרות ,יתקיימו פגישות וסיכומיהן יועברו
ליו"ר ההנהגה1
 13הוצגו  6צוותים (פירוט בהמשך) ,כרגע ,הוחלט להקים רק חמישה 1הצוות השישי:
צוות חינוך וחברה – תמיכה בצוות החינוכי בנושאים כמו :למידה חווייתית ,קליטת תלמידים חדשים ,הורים מלמדים,
חונכות בקרב התלמידים ,פרוייקטים שכבתיים ונגיעה בנושא אלימות והטיפול בה1
בינתיים – אולי ניתן יהיה לטפל בחלק מהנושאים בצוות מהות ומיצוב1
 14תקנון ההנהגה  -נחתם ברוב קולות1

1

 11אולם הספורט – המועצה עדיין לא העבירה את האולם לשימוש ביה"ס 1יטופל ע"י ההנהגה מול המועצה1
 16מונתה מנהלת מחלקת חינוך חדשה במועצה – עליזה אילן 1מחר מתקיימת פגישה ראשונה איתה ,נציגי ההנהגה
זומנו (ורד ,ארז ורונית)1
 17דף קשר של חברי ההנהגה הועבר במייל – נא לשלוח הערות במידת הצורך1
 18סוכם מול אמירה שייפתח דף הנהגה בית ספרית באתר ביה"ס שם נוכל לפרסם את עיקרי הדברים
מהפרוטוקולים ,את הצוותים וחבריהם וכל דבר שנראה לנכון לדברר להורי ביה"ס – באחריות ורד ורונית ניר (דוברת
ההנהגה) ובאישור הנהלת ביה"ס1
 19להלן תאריכים לפגישות ההנהגה לאורך השנה159/6 ,51/1 ,6/3 ,3/1 :
 15.כל מי שלא הגיע לפגישה – מוזמן להתנדב לצוותים (כמה שרוצים) – נא ליידע את ורד ().14-9995.57
 155בשבוע הבא ורד תיצור קשר עם הר"צים עמ"נ לוודא שנקבע תאריך לפגישת עבודה ראשונה1

צוותי עבודה – הנהגה בית ספרית
שם ופירוט

#

חברים

נציג ביה"ס

5

צוות בטחון ובטיחות
שיפור מוגנות התלמידים בדרכם לביה"ס וחזרה ,ליווי ומעורבות בתיקון ליקויים,
אחזקה ,ועזרה בהתנהלות בתקופת חירום1

ר"צ – יגל בוני
נועה עמיחי

נעמה ומורן

1

צוות מהות ומיצוב
טיפוח תדמיתו ומעמדו של ביה"ס בקהילה ,סיוע להנהלת ביה"ס בעבודה מול
המועצה ,הובלת בית הספר לייחודיות שנבחר עבורו ,פריטת חזון בית הספר
למציאות ופעילויות לגיוס כספים לצרכי ביה"ס1

3

צוות תרבות
אירועי תרבות (ימי שיא) בשיתוף הקהילה תוך עידוד ההורים לקחת חלק פעיל
ולתרום מכישוריהם ,לקיחת חלק בתכנון סל התרבות (גם טיולים) ,סיוע בניהול
מו"מ מול הספקים השונים תוך עמידה בתקציב – בשיתוף ההנהגה הצעירה1

ר"צ – ארז לורנס
טל רבינוביץ' לוי
יונתן טולדנו
נועה גלילי
גילאת גלזר
עינב סעדון
עלין אדדי
ר"צ – רותם בונן
מירית לשנר
נורית ברנדה

אמירה ואיילה

4

צוות חטיבה בוגרת
שיתוף פעולה עם רכזת הבית ז'-ח' ועבודה משותפת בתכנית "מעברים" כהכנה
לתיכון 1וחשיבה עתידית בנוגע למסיבת סיום כיתות ח' ,יצירת מסורת כן /לא1

1

צוות תל"ן
בדיקת איכות החוגים באמצעות שאלונים בנקודות זמן שיקבעו מראש במהלך
השנה ,ובחינת האופציות לשנה הבאה תוך עמידה בתקציב1

ר"צ – עופר לוי
סיגלית וחניש
רונית ניר
לימור שניידר
ורד שריר
ר"צ – לימור דפנא
מירית לשנר
רותם בונן
סיגלית וחניש
לילך פלומפ

בברכה,
אמירה ביבי
מנהלת ביה"ס

ורד שריר
יו"ר הנהגה בית ספרית

2

שלומית ויפעת
(הנהגה צעירה)
ויעל – בנושא
טיולים
אמירה
ונורית סבן

איילה

