פרוטוקול ועדת חינוך 9/5/1/
חברי ועדה נוכחים :זהר (בן ברק) זילס ,תם עייק אבירן ,ורד לוין ,ורד שוחר-יפה ,רותם אשד לביא ,אופיר בן יוסף (כפרי),
מאיה ירדנאי ,מיכל בקל ,רעות גלזמן ,זוהר חורש ורוני לביא אלקנה
משתתפים :דפנה טבת ואופיר בן פורת (רפרנט החינוך בוועד מקומי)

נושאים שעלו בישיבה:
.1

פתיחת שנה -עדכון
במהלך החופשה בוצעה צביעה של הגנים.
השנה התחילה בצורה טובה ,ההסתגלות טובה ורוב הצוות קבוע ומיומן.
רימון – נפתח כעת עם  2תינוקות +אשת צוות (כבר בקרוב נכנסים עוד ילדים נוספים)
תאנה 11 -ילדים –  4אנשי צוות
הדס 22 -ילדים 3 -אנשי צוות
תמר 34 -ילדים  3אנשי צוות
שיבולת א-ג 25 -ילדים במקסימום (ימי ה)
צהרון נוער (ד)  7ילדים (יום ה)
סה"כ המערכת נפתחה עם  101ילדים
תצטרפנה בהמשך  3בנות של שירות לאומי מזרזיר ל 40 -ש"ש כחלק מפרויקט "אחרי" -תצא הודעה מסודרת מדפנה
לגנים הרלוונטיים

.2

הצטרפות של חברים חדשים לוועדה-
לוועדת החינוך הצטרפו השנה  4חברות חדשות :מאיה ירדנאי ,מיכל בקל ,רעות גלזמן וזוהר חורש
חברות ועד יוצאות :אופיר בן יוסף (כפרי) וורד שוחר יפה
תודה לאופיר ולורד על תרומתן המשמעותית לפעילות הועד בשנים האחרונות!
בהצלחה לחברות החדשות!

.3

תגבור צוותים בגנים בהתאם למקרים חריגים -
השנה נפתחה בצורה שקטה ורגועה בכל הגנים אבל הוחלט שבמידה ויהיו מקרים חריגים והתמודדות מורכבת עם
ילדים דפנה תבחן את הנושא ותתגבר בעת הצורך.

.4

חברות בוועד לתקופה של  2קדנציות-
לאחר דיון בנושא ולאור העובדה שהשנה אפשרנו לכל מתנדב שרצה להצטרף לוועדה ,להצטרף ללא הגרלה (עד כה
הועד הוגבל ל 7-חברים נציג מכל גן) הוחלט כי תהייה אפשרות להישאר בוועדה לתקופה של  2קדנציות (כל קדנציה
מוגדרת לשנתיים) ובלבד שהועדה לא תעמוד על יותר מ 9-חברים .ההחלטה עברה פה אחד .והתקנון שונה בהתאם.

.9

חופשת הערכות גנים בסוף אוגוסט 2012
לאחר דיון בנושא ,החופשה בסוף אוגוסט תישאר באותה מתכונת כפי שפורסמה במקור ע"י דפנה

./

בקשות לתקציב הועד המקומי:
במסגרת הגשת התקציב השנתי של הועד המקומי באוקטובר ,ועדת חינוך ריכזה רשימת השקעות שתגיש לוועד
המקומי בבקשה לממן /להשתתף בעלויות.








שדרוג השערים ע"י טריקה שקטה ו/או קודנים
מזגן בגן גפן  3.5כ"ס
תמי /4אלקטרה בר בגפן ובתאנה
מאוררים/רשת צל חדשה בגן הדס וגן תאנה
יישור משטח בטון בחצר (בטיחותי) בתאנה
גגון בכניסה לגן הדס
בית נדיה -שיפור חזות החצר  ,משטח סומוסית ,מתקנים מוטוריים -בהמשך להמלצת הוועדה שתכלול את
טלי שטרק מיכל כהן תום עייק אבירן ועדת משחקיה ודפנה

דפנה תדאג לבחון נושאים אלו ולהעביר הצעות מחיר במהלך חודש ספטמבר .רשימת הבקשות תוצג לוועד המקומי
במהלך חודש אוקטובר בישיבה הייעודית לכך.

נושאים לישיבה הבאה:



מסלולי הרשמה בשיבולת -דיון המשך
תוכנית מעברים ברימון ותאנה

הישיבה הבאה תתקיים ביום ב' ה 2//5/201/ -במזכירות נהלל בשעה 21:00

יו"ר הועדה :רוני לביא-אלקנה
כותב הפרוטוקול :רוני לביא-אלקנה

