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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 19
מיום ראשון ,י' תמוז13.7.08 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
אייל ברייטנברט
יוסף אופנבכר
יעקב טאוב
רפי בראזני
שמואל בליץ
יצחק הרטמן
קרן ריצמן
יריב אהרון

.2

סיכום הנושאים שנדונו
א .היכרות רכז נוער
איציק הציג את יהודה אטיאס רכז הנוער החדש בפני חברי הועד ואחלו לו הצלחה
בתפקידו.
ב .הערכות מע' החינוך לשנת הלימודים הבאה
השתתף מר יצחק טובולסקי – יו"ר ועדת חינוך.
מירב הישיבה הוקדשה למע' החינוך והתארגנותה לקראת שנת הלימודים הבאה כדלהלן:
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(1

גני ילדים
-

(2

כיום יש לנו רישום של  104ילדים שמשמעותו פתיחת  3גנים בלבד .ע"מ
לפתוח גן רביעי אנו צריכים עוד  12ילדים.
החלוקה תהיה:
גן לגיל הרך 4-3
 2-1גני חובה  +ילדי ) 4גדולים(.
מר טובולסקי ממליץ לא להשתמש במבנה הגן הרביעי עד ינו'\ 09וזאת
עד שתתבהר התמונה סופית שאכן יהיו רק  3גנים.
לגני הגננות ועדת חינוך תבחן את הנושא ותהיה בקשר עם המפקחת גב'
בקי פינסקר במטרה להשאיר את הגננות הטובות.
יום לימודים ארוך – עד עכשיו אין הנחיות והקצאות מהמועצה ,ידוע לנו
שגם המועצה לא קיבלה הנחיות בעניין.

בי"ס ממ"ד
-

כיתה א' – עד כה נרשמו  41תלמידים דבר המעמיד בספק חלוקה לשתי
כיתות.
אנו עושים מאמץ להחזיר שעות שקוצצו בשנים האחרונות.
אנו מתכננים ועושים כל מאמץ שבשנה הבאה תופעל תל"נ שמטרתה
לתגבר את השיעורים של בי"ס באופן יחסי לשעות הלימוד המוקצות לכל
כיתה .
עפ"י הנחיות משרד החינוך התל"נ יהיה חלק בלתי נפרד ממערכת השעות
כך שכל הילדים ישתתפו בו כולל ילדים שלא ישתתפו בתשלום.
המגמה שהתל"נ יהיה עד שעה  14.30ועלותו תהיה כ ₪ 100 -לילד.
ועדת חינוך מבקשת רשת בטחון והועד בסך .₪ 20000
חברי הועד התבקשו להביע את דעתם בנושא בכללותו:
קרן ריצמן – בעד.
סטיב בליץ – לא מכיר את הנושא ,לדעתו הבי"ס צריך לשלם ולא הועד
רפי בראזני – בעד.
יריב אהרון – מברך על היוזמה אך צריך לבדוק את נושא התקציב.
יצחק הרטמן – בעד
יוסף אופנבכר – בעד
אייל ברייטברט – בעד
איציק שטיינברג – בעד

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

יעקב טאוב – לא שלם עם התוכנית ,מה גם שהבי"ס לא מנצל את שעות
הלימוד כראוי דוגמא שנה שעברה בזבזו הרבה שעות לימוד על חזרות
למסיבת סיום.
סיכום
הועד תומך בתוכנית ומברך על היוזמה וברכת הדרך להנהגה בית ספרית לקדם את הנושא
– התקבל פה אחד.
(3

ישיבת נר תמיד
-

(4

בשבוע הבא יש ישיבת הנהלה לגיבוש תוכניות לשנה הבאה.
הרב פלטי עושה מאמץ לקיום פעילויות משותפות לישוב והישיבה.
בניית כיתות הלימוד החלה לפני כחודש.

בנות שירות
-

נכון לעכשיו אושר תקן לשתי בנות שירות.
איציק דיבר עם פרבר הממונה במשרד החינוך והלה הבטיח שיעשה מאמץ
לקבל תקן שלישי.

ג .שער כניסה
-

למחסומי הכניסה החדשים תוכנן להציב עמוד באמצע הכביש שעליו תהיה
עינית שתבטיח שהמחסום לא ירד במקרה שעובר הולך רגל.
מאידך עמוד זה עלול להיפגע ע"י כלי רכב וכן יפריע לתנועה במקרה של
רכב רחב דוגמת מוביל עם כלי צ.מ.ה רבד.
הוחלט שבשלב זה לא יוצב העמוד ועל החברה למצוא פתרון טכני
שיפתור את הבעיה.
לבקש מהחברה הצעה להעתקת המחסום הצמוד למבנה הש.ג.

ד .צומת כניסה לישוב
איציק יקבע פגישה אצל מנכ"ל מע"צ בקשר להסדרת צומת הכניסה לישוב.
ה .הישיבה הבאה תתקיים ב.3.8.08 -
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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