לקראת שבת 07.07.2016
למעבר לאתר הישוב באינטרנט לחץ כאן

מנהלת האגודה – סלעית יעקבי
בשעה טובה ,יוצא היום הדף הראשון של "לקראת שבת" ,הדף יתפרסם פעם בשבועיים בימי
חמישי וישלח לכתובות האימייל של כל התושבים .הדף אמור לעדכן אתכם חברי הקהילה
בנעשה והמתקיים ברחבי היישוב .הדף הוא בנוסף לאתר האינטרנט (קישור נמצא בתחילת
הדף) וההודעות שנשלחות מהמזכירות בצורה קבועה.
להזכירכם אני נמצאת ביישוב בימי ראשון ,שלישי ורביעי ביישוב .בימי ראשון בין השעות
 17:00-18:00יש קבלת קהל בתאום מראש.
כתובת האימייל שלי saleet.hanaton@gmail.com :
הודעות הנהלה
ישיבות הנהלה ופרוטוקול אחרון
ישיבות ההנהלה מתקיימות כסדרן בימי ראשון אחת לשבועיים בשעה . 20:30
חברי ההנהלה  :יו"ר נח איזמן  ,ניר טיסר ,עופר רנד ,גיורא סמט וסטיב גריי.
מצורף פרוטוקול הישיבה האחרונה ,לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן .
בריכה
עונת הרחצה נפתחה ביום שישי  03.06כמתוכנן בצעדת חנתון ובהפנינג לילדי
היישוב שהשתתפו בו ילדים ונוער רבים.
הבריכה נועדה לשימוש תושבי היישוב ,אנא שימרו על תקנון הבריכה והתנהגו
בהתאם !
שעות פעילות הבריכה בחוד שים יולי /אוגוסט מותאמות לבקשות הרבות שהגיעו
ונותנות מענה לרוב הצרכים והבקשות.

שעות פתיחה חודש יולי  -אוגוסט:
יום
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו'
יום שבת

שעות פעילות  -בוקר
06:30-08:30
09:00-12:00
06:30-08:30
10:00-13:00
07:00-09:00
10:00-19:00

שעות פעילות – אחה"צ
15:00-19:00
13:00-19:00
15:00-19:00
13:00-19:00
16:00-21:00
11:00-17:00

הסכם עם המ"ח לשימוש בבריכה
כבכל שנה גם השנה נחתם הסכם עם המרכז החינוכי לשימוש בבריכה .אורחי
המרכז החינוכי יהיו זכאים לה יכנס למתקן הבריכה בשעות פעילותו ,מלבד השעות
שצוין אחרת.
בחודשים יולי אוגוסט ,בימים א' עד ה' בין השעות  , 16:00-18:00יום ו' בין השעות
 13:00 - 15:00ויום שבת בין השעות  11:00 - 13:00אורחי המרכז לא יהיו זכאים
להיכנס למתקן הבריכה .בשאר השעות לא יוכלו להיכנס קבוצות של למעלה מ – 10
אורחים בו זמנית ,אלא בקבלת אישור פוזיטיבי ,מראש ובכתב מהאגודה" ( .אורחי
המרכז" בהסכם זה הינן קבוצות המתארחות במרכז על בסיס לינה בלבד .כל אורח
אחר לא זכאי להיכנס למתחם הבריכה ) .
מטה עם מטה
בסוף חודש מאי התקיימה ישיבת בוקר משותפת של מטה המועצה עם מטה היישוב
בחנתון .מטעם מטה המועצה הגיעו  :אייל בצר – ראש המועצה ,עידו דורי – סגן
ראש המועצה ,חנה פרידמן – סגנית ראש המועצה ,דן תנחומא – מנכ"ל וגזבר
המועצה ,דובי ויינגרטן – מנהל אגף הנדסה ,דליה אייל – מנהלת מחלקת יישובים.
מהיישוב השתתפו  :נח איזמן  -יו"ר הוועד ,סלעית יעקובי  -מזכירת האגודה
הקהילתית  ,דנה אסף  -מנהלת לשכה ,חן ברזילי איתן ,שרונה מרגי – חינוך חברתי,
אירית טיסר – יו"ר אגודת ניצני חנתון ,עופר רנד ,ניר טיסר ,גיורא סמט ,מיכל ברקן -
מזכירת הקיבוץ, ,עזרא קופולוביץ ,נעמי חזני ,רומן וטין ,הלל אורי – מזכירות
הקיבוץ ,גל אבריאל ,עוזי שמש  -תנועה קיבוצית ,ידידיה חזני – מנהל מרכז החינוכי.
הנושאים המרכזיים שעלו במפגש היו:
 . 1גן הילדים – יש צורך ב בניית גן נוסף לפי מספר הילדים.
סוכם  :היישוב פנה למועצה בנושא לפני חודשיים  ,בימים אלה התקבל כבר תקציב
לתכנון  ,והמועצה מקדמת תכנון .המועצה מכינה את כל התשתיות כך שברגע שתגיע
הרשאה תקציבית ,ניתן יהיה להתקדם לבניה  .בפועל על היישוב להיערך לתקופת
בי ניים במידה והגן לא יהיה מוכן בתחילת שנת הלימודים) 1/9/16 (.
 . 2אמפי ליישוב בשיתוף המ"ח וקק"ל  -היישוב מבקש מהמועצה קידום התכנון .
סוכם  :המועצה סייעה בקידום בניית האמפי במרכז היישוב ,המועצה תתקשר עם
צוות התכנון  ,המועצה תממן את התכנון של האמפי .
 . 3בית ספר יסודי משלב טבעון – חילוני דתי
סוכם  :לגבי ילדים שעולים לכיתה א' המועצה לא תחסום את דרכם .לגבי שאר
התלמידים הנושא ייבחן פרטנית במגמה לאפשר  .לגבי הסעות  -יש החלטת מליאה
שהמועצה לא משתתפת בהסעות למי שנמצא מחוץ לאזור המיפוי .כלל זה מתקיים
לגבי בי"ס הדמוקרטי והאנתרופוסופי  .לגבי האגרה עבור התלמידים  -הנושא ייבדק.

תרבות וקהילה  -אירועי הקיץ
ליגת הקיץ בקטרגל
בשבת האחרונה ,ה  ,2.7.16התחילה העונה ה  12של הליגה לזכרו של אסף פוקס ז''ל .השנה
ישתתפו  14קבוצות מיישובי המועצה האזורית ,וביניהן הקבוצה של חנתון .המשחקים
מתקיימים בסופי שבוע וחלק מהמשחקים יתארחו במגרשנו בחנתון .הקבוצה מקיימת את
אימוניה פעמיים בשבוע בימים שני וחמישי בשעה  21:00וכל מי שמעוניין ,מוזמן להצטרף.
אנו נפרסם את לוח המשחקים ומצפים לראותכם ,באים לעודד ולתמוך בקבוצה.

שחקני הקבוצה :ארז רונן ,דודו חמו ,ויקטור הדר ,גיל ורדי ,עמית בן נתן ,רוני אסרף ,שי רבינוביץ ,אבי
פרטוק ,רומן וטין ואביב קולטנוף

ילדים
קייטנה לידי כיתות א'  -ג'
החופש הגדול כבר ממש כאן ואתו גם הקייטנות ,עד תאריך  21.07מתקיימת קייטנת ''בית
הספר של החופש הגדול'' לכיתות א'-ב' ,במסגרת בתי הספר .שאר הכיתות בקייטנות של
המועצה /פרטיות.
בסוף יולי ותחילת אוגוסט בין התאריכים  24.07-18.08תתקיים קייטנה יישובית לילדי כיתות
א'  -ג' .עלויות ורשימת פעילויות ניתן למצוא באתר היישוב.
נוער
תלמידי כיתה ט' שחף ביבר ,נעה ואקנין ועינב ואקנין חזרו השבוע מקורס מדצים של בני
המושבים ,גאים בכם! מחכים לכם בתנועת הנוער!

כיתות ז'-י"ב – המועדון יהיה פתוח בשבילכם ע"י נוי יוסף ויתקיימו פעילויות רבות מצורפת
התכנית לקיץ.
זהירות בדרכים  -קיץ
לטובת הבטיחות שלנו ושל ילדנו יש לנהוג בתוך היישוב בזהירות יתרה ,במהירות מתאימה
וע"פ החוקים והתמרורים הקיימים ביישוב .יש להקפיד יותר באזורי מערכות החינוך ,באזורים
הציבוריים ובכניסה והיציאה מהחניות.
אין להושיב ילדים צעירים על ברכי הנהג/ת בזמן נסיעה ברכב ,זוהי עבירה חמורה על החוק,
גם כאשר מדובר בנהיגה איטית בתוך היישוב.
אל תגידו לי זה לא יקרה ואל תבחרו להאמין שבנסיעה של כמה דקות לא קורות תאונות
קשות ,המציאות מוכיחה שמרבית התאונות מתרחשות קרוב לבית.
סעו בזהירות!

