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 כללי   .1

  .20:00בשעה  15.2.21 -בבזום  נערכההישיבה  1.1

 נוכחים .2

 ולאה. , לירון, אמירקרינה, שלומיתנציגי הקריה: אריאלה,   2.1

 רשומים( 33)מתוך  .הוריםנציגי הנהגת  19 2.2

  עיקרי הדברים .3

 יו"ר הנהגה – של מיקי סקירה 3.1

קורא כרטיסים באחד האוטובוסים. הותקן  – םההיסעישילוב כרטיס תלמיד במערך  3.1.1

 ."ב בהנפקה. אמיר ירחיב על הנושאהצהובים, כרטיסי תלמיד של חט

פרויקטים. האחד קירוי של גגות קיימים: פייס, מגרש  2קיימים  –פנלים סולריים  3.1.2

והתקנת פנלים מתחם תחנות ההסעה כדורסל דרומי ואולם ספורט. השני בניית קירוי ל

חלק . המועצה תחל בשיתוף הציבור לגבי כוונת הקירויעליו בתמורה.  םסולריי

ם סולריים על מבנים בביה"ס. יערך ש והתנגדות להתקנת פנלימהמשתתפים הביעו חש

 רשמי.דיון נפרד לנושא לאחר שהמועצה תציג את כוונותיה באופן 

סאפ עם נציגי כלל כיתות שכבה קבוצת וואטהוקמה  –אירוע סוף שנה שכבה יב'  3.1.3

בזום. מי שמעוניין  20:30בשעה  2021לפברואר  25 -יב'. פגישה ראשונה תתקיים ב

 להשתתף מוזמן.

ת החינוך של הפעימה השנייה של גביית כספי הורים ע"י ועד -תשלומי הורים  3.1.3

פעימה ראשונה על . יועלה להצבעה תשלומי הורים ע"פ צפוי להתקייםלא צפויה הכנסת 

 טיולים חד יומיים ע"פ תכנון וכו'.מנת לאפשר 

 מנהלת הקריה – אריאלה ה שלסקיר 3.2

השנה באמצעות מפגשים עם תלמידים ביישובים ואמצעות תתקיים  –פורים  3.2.1

 מסכים.

האנונימי שנערך לתלמידים ענו פחות ממחצית בסקר  –סטטוס התחסנות  3.2.2

התחסנו או שהחלימו. אצל הצוות והעובדים בדרור יש כיסוי  80% -מהתלמידים. מתוכם כ

 של מחוסנים/מחלימים. 90% -של למעלה מ
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סקירה מקיפה כיצד יעבוד מערך שילוב כרטיס תלמיד בהסעות כולל נתן  –אמיר  3.3

שיבה נכתב נוהל בנושא אשר יופץ מירת מידע וצנעת הפרט. בעקבות היההיבטים של ש

  ים וההורים.לתלמיד

 הצבעה, התשלומים אושרו פה אחד.ה נערכ –אישור תשלומי הורים   3.4

 

דרור, אנא שריינו בבתקווה , 20:00הדיונים יתקיימו בשעה   ,3/5/21-הבאה נקבעה ל ישיבות ההנהגה 

 ביומנים. 

 .השיח המכבדעל ו לאלו שבחרו להשתתףתודה 
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