
 12/10/15 -ו   21/09/15חינוך ועד תוישיב

, אופיר בן יוסףרותם אשד לביא, ורד שוחר יפה, ורד לוין, רוני לביא אלקנה, זהר בן ברק,  :נוכחים

 .(12/10/15תם אבירן )בישיבת 

 .דפנה טבת ואופיר בן פורת :משתתפים

 

הגנים, באופן נתנה סקירה אודות פתיחת שנת הלימודים במערכת דפנה  -סקירה כללית .1

 . /צהרוןפרטני ביחס לכל גן

כדי לתת מענה ליצירת קשר ועדכון כלל הורי המערכת באירוע חירום, )לא  -מקרי חירום .2

מיידי לכל באופן "רשימת שידור" שתאפשר משלוח הודעה  תיצורהוסכם כי דפנה עלינו(, 

 בנוסף למשלוח הודעות במייל.  זאת (SMS או הורי הגנים )באמצעות הווטסאפ

עוד סוכם כי נושא התמודדות במצבי חירום יחודד שוב אל מול הצוותים בדגש על נוהל 

ת עזרה הצוות יתוזכר לגבי קכיצד מזעיקים עזרה, למי מודיעים וכו' )לגבי אזע -חירום

 אופציית אפליקצית מוסקיטר(. 

נדרשות למערכת רשימת השקעות כי הוחלט  21.09.15בישיבת יום  -לטווח ארוך השקעות .3

לועד במסגרת הערכות הועד לקראת  12.10.15  תוצג עד ליום 2016החינוך לשנת התקציב 

 .2016תקציב 

הוצג לוועד פירוט השקעות נדרש כפי שיוצג לוועד המקומי.  12.10.15בישיבת יום 

ההשקעות הדרושות כוללות קירוי כניסה לגן הדס, אקוסטיקה לגן הדס, השלמת פרקט 

לכל הגנים ושיפוץ חצר בית נדיה )עבור צהרון וקיטנות  4ברימון, התקנת מכשירי תמי 

 שיבולת(. 

 ,שיבולת לצהרוןם באופן קבוע הרשומיהילדים מספר שנה עקב ה -קייטנות צהרון .4

 35מספר של הקייטנות יפתחו לרישום לילדים נוספים מנהלל על בסיס מקום פנוי, ועד ל

לכל היותר )המספר המקסימאלי של ילדים שיכול צהרון שיבולת להכיל, לפי ילדים 

 .הגדרת המערכת(

פתוחה  השנה, ביצענו שינוי בשעות הפתיחה של המערכת והיאלתשומת לב ההורים,  .5

, כדי לאפשר את סגירת המערכת 16:20, ההורים מתבקשים להגיע עד 16:30 השעה עד

 .בשעה היעודה

עה בגן אינה ואשת צוות קבאושררה החלטת הועד הקודמת לפיה  – טרימדיניות בייביס .6

פרוטוקול ] יכולה לבצע עבודות פרטיות בבית משפחה של ילד המטופל בגן בו היא עובדת

 [.ואורלי בן פורתמיטשל אלכס , בנימיני , הללאלקנה רוניבהשתתפות  17.8.14יום 

 .ועדת חריגיםעל ידי יפוקחו יאושרו ומקרים חריגים שבחריגים בבקשות כי  הוסכם

ההחלטות קבלת הובהר כי במסגרת  – התנהל דיון בנושא העסקת בנות צעירות במערכת .7

 הניהוליות ושיקול דעת המקצועי של דפנה תינתן ההעדפה לבנות נהלל בהעסקה. 

 

 


