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  15.1.13החלטות בעקבות ישיבה שהתקיימה עם נציגות ההורים בתאריך 
  

  ע"סגנית רה,טובה רפאל' גב:השתתפו
  ל העירייה"מנכ, השמשוני                מר יחיעם

  ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחה"סמנכ,ר אבי בנבנישתי"                ד
  מפקחת,שלומית ברק'                 גב
  טוב-ס לב"מנהלת בי,אביטל מרגלית'                 גב

  מנהל המחלקה לשרותים כלליים,                מר רוני גאון
  ל חינוך ורווחה"סגן סמנכ,ר אורה לנדא"   ד             
  נציגת גן יסמין,רוית רם בר דעה:   הורים

  נציגת גן נופר,               רחלי פלומין
  נציגת גן מעיין, שבתאי               מרב בליימן
  טוב-ס לב"מזכיר הנהגה מוסדית בי,               רפי רומנו

  גן נופר והנהגת נציגת ,               לילך קרבאל
  נציגת גן נופר ויסמין,               יסמין קשת
   גן יסמין נציגת,               דבי אזולאי
  נציג גן יסמין ונופר,               אריק ויונטה

  
  

, 2013ס החדש לא יתחילו בספטמבר "הלימודים בביה, לבקשת ההורים .1
ס לא יהיה "ראה שביהונ,וזאת מכיוון שעדיין לא החלה הבנייה ,)ד"תשע(

 .2013מוכן בספטמבר 
י אזור הרישום שפורסם "עפ, ס החדש" תלמידים המועמדים ללמוד בבי46 .2

-ס לב"בבי, 'יתחילו לימודיהם בכיתה א, בשולחנות העגולים ובשלטי חוצות
 ".צבועות"טוב בכיתות 

 .16.1.13ס החדש ישלחו בתאריך "טוב ולבי-ס לב"ההזמנות לבי .3
 ).ה"תשע (2014בספטמבר , ס החדש"לביה,  as is, יעברו" צבועות"הכיתות ה .4
 . כיתות4כ "סה, ב-ס החדש כיתות א"ילמדו בביה, ה"ל תשע"בשנה .5
ס "תשקל הרחבת אזור הרישום לביה, ה"ל תשע"לקראת הרישום לשנה .6

-בר, אלומות, החלום ופשרו, עמיר, עינב: לרחובות הבאים, החדש
 .א"הי,יוחאי

הוועדה , ס החדש"ועדת היגוי לחשיבה משותפת על הקונספט של ביהתקום ו .7
 .ח וההורים"ברשות אגף החינוך ובשיתוף משה

  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
   ולא לאורך , ס לרוחב"שההחלטה לבנות את ביה, ל העירייה הדגיש"מנכ. 1: הערות

  בר אינה מבטיחה סיום הבנייה בספטמ,  )2014כנף , 2013כנף דרומית (                  
  במידה  ,  כיתות4 ס" ילמדו בביה2014בכל מקרה בספטמבר .2014                  

  תהיה הפרדה מוחלטת בין אזור הבנייה לאזור בו  ,                   והבנייה לא תסתיים
  .                  נמצאים תלמידים ויובטח בטחון התלמידים

  
  מידים לא יחלו לימודיהם  שאם התל, סגנית ראש העירייה הדגישה.  2 

  בשנה  , ת/ח לא יאשר מינוי מנהל"משה, ד"ס החדש בתשע"      בביה
  . ה"ל תשע"ומנהלת תבחר ותמונה רק לקראת שנה,       הקרובה

  
  
  
  
  
  
  

  בברכה
  

  ר אורה לנדא"ד
  ל חינוך ורווחה"סגן סמנכ

  
  

  תפוצה לנוכחים
  י"ר ועד הורים גנ"יו,מר תום סטרוגו 


