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 2018 במרץ 25' אביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .20:30נקבעה לשעה   בביתו של דוביהישיבה התקיימה 

  .מיכל מויאל, אביבה לוי, דובי רול, איל גילת  :משתתפים

  .מיכל ארנון, אדם סלע  :התנצלו

  .אורלי גלעד, במןחן ליי, טל לוי, טל וגנר, הגר זיבנר, יובל פרייבך, ארז פרייבך    :נוכחים

  

  :סדר יום
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 .חדר מוסיקה .2
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 .2018שימושי בריכה  .4

 .תוכנית לניצול הכסף לגיל הרך –ח "הצל .5

 .קריטריונים נוספים/ משך כהונה / נוהל מינוי ועדות  .6

 ).ב"י-י(תוך התייחסות לנוער , וךחן תציג את תוכנית החינ .7

 .הצהרון של ניצניםמערכת חן תציג את  .8

  .שונות .9

  

  : דיון

 .מאושר פה אחד – 11.03.18 אישור פרוטוקול .1

 .הגר זיבנר מציגים את הצורך להקים חדר מוסיקה ביישובארז פרייבך ו ,יובל פרייבך, טל וגנר – חדר מוסיקה .2

רובם . גינה בכל הגילאיםתלמידי נ 100יש למעלה מ  םלהערכת.  לאחר פינוי הסמינר הנגנים ביישוב נותרו ללא בית

מתבקשים להופיע ולנגן ההרכבים ישנם  .בנוסף ישנם נגנים עצמאיים. ן וחלקם לומדים באופן פרטי"באלר

 .ם'ג -לנגינה משותפת  באירועים קהילתיים וזקוקים למקום לקיום חזרות

 .נגנים בכל הרכב 4-6הרכבי תלמידי גיל יסודי בהם  4קיימים  •

 .מדרשה תיכוניסטים המנגנים יחדתלמידי  15 -קיימים כ •

 .הרכבי מבוגרים קבועים ועוד מספר לא מבוטל של נגנים מבוגרים המעוניינים לנגן בהרכב לושהקיימים ש •

  .ן"מורים למוסיקה מטעם אלר 4כיום מלמדים במדרשה 

  .ועיםקיום של חדר מוסיקה זה עניין קהילתי שיכול למשוך אליו בני נוער רבים ומשרת את הקהילה באיר

  .החללים שבאולם ספורט לבדוק את אחדיש 

  ). מקלט יכול לשמש לחדר מוסיקה(מבודד ברמה סבירה  החדר צריך להיות

בעוד מספר שנים המכון לחקר ישראל והציונות כנראה . קרקעותלאו /כרגע לוועד היישוב אין עתודות למבנים ו

  . יהפוך למבנה קהילתי
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איל לא , קיים חדר מוסיקה ביסודי וחדר מוסיקה בתיכון, ן באחריות המועצה"רי אל"פעילות המוסיקה מתנהלת ע

  ?מדוע לא פונים לגופים, בחדר מוסיקה בצורךמבין מדוע הוועד צריך לתת את הדעת 

  ?תקנה ציוד? המועצה תשקיע? מורים פרטיים ישלמו שכירות? מי אחראי על השעות? מי מתפעל את המקום

   ).עדיפות לנגן(מתנדב שאחראי על המקום 

  ?האם ניתן להעמיד שם מבנה יביל, סמוך לגנים הסמוכים לבית הספר יש עתודת קרקע 

  . יחזירו תשובה לגבי התאמת החדר לפעילות המבוקשת. המבקשים יבדקו את חדר הציוד באולם הספורט: סיכום

  .לבית הספר במידה ולא יתאפשר נבדוק האם ניתן להציב מבנה יביל בשטח ליד הגנים הסמוכים

  .ידון בישיבת הועד הבאה כשאדם יהיה – עליה עם רכבים למצוק .3

החוזה עם התאגיד מתחדש  .מציג את הסוגיה הבריכה אחד מהיזמים המפעילים אתטל לוי  – 2018שימושי בריכה  .4

, יכההשקיעו הרבה כספים כדי להכשיר את הבר, הלקוח הגדול ביותר הם התושבים, לשנה עם אופציה לשנה שנייה

יש ריבוי משתמשים הבריכה היא מקום מורכב   . בשנה הראשונה היזמים הבינו את המשמעות של הפעלת הבריכה

פעילויות פרטיות , עבור כניסה של אורחי התאגיד כסף המפעילים אינם גובים.... תושבים, תיירים, אורחים מבחוץ

בעיה שניה היא מימון ותפעול , רחים מבחוץאו בעיה אחת היא כניסה של. בונוס מבחינת היזמיםנוספות הן 

  . הבעיה הנוספת שהשירות שניתן לתאגיד הוא ללא עלות ,הבריכה

  .לבריכה הנכנסיםכיצד ניתן לווסת את כמות המבקרים החיצונית  שהיזמים יבדקומבקשים 

  . ד התושבים להגיע לבריכה ולרכוש מנוייםודימבקשים את עזרת הועד לעהיזמים 

  .בקשים שהיזמים יבחנו את האפשרות לפתוח את הבריכה בשעות מסוימות או בימים מסוימיםמ

  ?שים לדעת האם היישוב יתמוך בבריכה מבחינה כלכליתהיזמים מבק

סעיף עבור  אשרהועד ידון האם בשנת התקציב הבאה הועד י. טל ישלח לחברי הועד עלויות תפעול של הבריכה

  .שימוש בבריכה

  .ים להפעיל את הבריכה גם לאירועים פרטייםהיזמים מבקש

  .מכךשנה שעברה המוסיקה הייתה מאוד חזקה באירועים ותושבי נווה צין מאוד סבלו 

  ....מצפה רמון, להבים, אורלי תבדוק כדאיות כלכלית בבריכות בעומר

  . היזמים יבדקו מבחינה משפטית האם ניתן לסגור את הבריכה בשעות מסוימות

  .ידון בישיבת הועד הבאה  - ית לניצול הכסף לגיל הרךתוכנ –ח "הצל .5

  .ידון בישיבה הבאה – קריטריונים נוספים/ משך כהונה / נוהל מינוי ועדות  .6

חן מציגה את התוכנית  – )ב"י-י(תוך התייחסות לנוער , את תוכנית החינוךמציגה חן  -הצגת תוכנית החינוך  .7

   .השנתית של פעילות הנוער ביישוב

במהלך שכבות גיל וילווה אותם מספר השאיפה בשנה הבאה שכל מדריך יקבל , כל הצוות עושה הכלש םהמצב היו

  . כדי שיהיה אפשר לבסס את התוכנית ואת ההמשכיות, ח"חשוב שיהיה נציג וועד בהצל. כל השנה

  ?חן מבקשת להקים צוות חשיבה אסטרטגי בנושא חינוך פנינו לאן

  .ולקבל החלטות בהתאם בתחום החינוכי לדון עימותוכל שאחד חן מבקשת לעבוד מול אדם 

  .)אורלי תצרף את התוכנית. (חן מציגה את התוכנית – 50,000תוספת תקציב 
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הכספים כדי שירגישו שבית הנוער הוא שלהם והם אחראיים  בחשיבה בנוגע להוצאותחשוב שהילדים יהיו חלק 

  .עליו

  

  

  

  

היום מדריך  .בים"מד 4שיהיו עוד  ידיאלהא ,היא מחסור בכוח אדםים של החינוך הקהילתי המשלהבעיה הקריטית 

  ...ילדים 120אחראי על כ 

אין חללים לקיים פעילויות ', ח' יש לחשוב על פתיחת מועדון לנוער לגילאים ז במידה ומבנה הצהרון יישאר ריק

  .יש לחשוב על מקום שיצמח עם הנוער. לילדים

  .נוסף להפעלת מערכת החינוך הקהילתי המשלים לבדוק מול המועצה האם יש תקציב

ללא סבסוד ' ילדי גולמסובסד ' ב –' צהרון לגילאי א -" ניצנים"תוכנית  – את מערכת הצהרון של ניצנים מציגהחן  .8

) במספר 4(אנחנו מחויבים לקבל את ילדי רמון . עצמוהצהרון כיסה את בשנים האחרונות . )על בסיס מקום פנוי(

  . ס צין"הצהרון פועל מתוך סמל מוסד של בי, ח על כל העובדיםמחויבים לדוו

  ? מפעיל את הצהרוןזה האורלי תבדוק האם המועצה מחויבת להפעיל את הצהרון גם אם הועד אינו 

  .יש בעיה קשה של מציאת כוח אדם 

ישקול לפנות לבית  במידה והמועצה לא תפעיל את תוכנית ניצנים הועד. ברור לכולם שהצהרון צריך להמשיך ולפעול

  .ספר שדה להפעלת הצהרון

, בקריטריונים שנקבעו הוגדרו החברות השונות לפי מדרג, הצעות 7התקבלו , איל מעדכן בנוגע למכרז הגינון - שונות .9

  .לאחר מכן יוכרז הזוכה, לתאום ציפיות, תגיע לישיבה במשרדי הועד, החברה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר

  

  

  

  

  

  

  

 אורלי גלעד: רשמה                                                                                                                                 


