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מושב יציץ

אל :חברי וועדת חינוך תרבות ונוער יציץ.
יו"ר הוועד המקומי מר ניסים שמעוני.
נציג המושב במועצה מר ניסים מימון.
פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך ,תרבות ונוער מושב יציץ 1.32.33
א.

ב.
ג.
ד.

כללי:
 .1זה זמן רב שבמושבנו פעילות חינוך ותרבות אינה מנוהלת עד כדי לא קיימת.
 .2לאחרונה הועלו טענות קשות מטעם מנהלת ביה"ס "גוונים" בדבר התנהגותם של
ילדי המושב בדגש על ההסעות מ/אל ביה"ס .לאחרונה יזמה מנהלת ביה"ס פגישה
במועצה בנושא זה .ניסים מימון התבקש ע"י שמעוני לייצג את המושב בישיבה.
 .3בעקבות האמור ולאור רצון טוב של כולם לפתור את הבעיה ולשפר את תחום
התרבות במושב רתם ניסים מימון (בתיאום עם הוועד המקומי) מספר תושבים
להוות גוף אחראי לתחום חינוך ,תרבות ונוער במושב.להלן וועדת חינוך תרבות ונוער
יציץ (יפורט בהמשך).
בתאריך  ,03/12/11מוצ"ש התקיימה ישיבת התנעה בנושא חינוך תרבות ונוער במושב
יציץ .הישיבה התקיימה במעבדת שיניים – ניסים מימון.
השתתפו בישיבה :תקווה סעדה ,ניסים מימון ,שמעון עידן ,אסתי ,דקלה חדד ,אורן
קדוש ,אשר דבש.
נושאים שעלו בישיבה:
 .3התנעת פעילות חינוך ,תרבות ונוער במושב:
א .הופגן במהלך הישיבה רצון טוב לקידום החינוך והתרבות במושב.
ב .עקרונות שסוכמו בישיבה לאופן עבודת הוועדה – עובדים בתיאום עם הוועד
המקומי ,לא עוסקים בפוליטיקה ,פועלים ע"ב התנדבות ,פועלים בשקיפות,
אחדות ונאמנות בין חברי הוועדה.
ג .בישיבה יסוכמו דברים למימוש ועשייה בתחום התרבות החינוך.
ד .אשר דבש יהיה יו"ר הוועדה .אסתי תהיה הגורם המקשר לאיה ,ניסים
מימון נציגנו במועצה ,דקלה מזכירת הוועדה.
ה .ניסים שמעוני כיו"ר הוועד המקומי וכאחראי על המשאבים היה חסר
בישיבה .יש לעשות מאמץ על מנת שיגיע לישיבה הבאה.
ו .איה דגני הייתה חסרה בישיבה ,יש לזמן אותה לישיבה הבאה.
ז .להלן חברי הוועדה והעוסקים בתחום:
הערות
מספר טלפון
מס"ד שם פרטי ומשפחה
1

ניסים מימון

050-2345515

נציג המושב במועצה

2

איה דגני

054-9732040

מד"בית המושב

3

תקווה סעדה

0528895553

4

אורן קדוש

5

שמעון עידן

6

אסתי

057-8355275
057-8155419
057-8255276
057-8155275
0523916740

7

דקלה חדד

0523294333

8

אשר דבש

057-8135160
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 .2התנהגות ילדי יציץ בהסעות ביה"ס גוונים:
א .מנהלת בי"ס גוונים טוענת שילדי יציץ הם "פצצת זמן מתקתקת" ,בעיות
אלימות קשות בהסעות ,שוברים חלונות.
ב .בעקבות כך התקיימה ישיבה במועצה בראשות מנהל מח' החינוך איציק
יוחנן ובהשתתפות מנהלת ביה"ס.
ג .ניסים שמעוני ביקש מניסים מימון להגיע לישיבה במועצה ולייצג את
המושב.
ד .ישנה בעיה של אלימות .המועצה לא רוצה לממן ליווי להסעות והועלו מספר
רעיונות לפתרון.
ה .ישנה בעיה שעולים להסעות ילדים שאינם זכאים.
ו .בתאריך  13/12/11נקבעה פגישה בין מנהלת בי"ס גוונים לבין וועדת התרבות
של מושב יציץ ולכך עלינו להיערך ולגבש עמדה.
ז .התייחסות חברי הוועדה:
תקווה" :חשוב לדבר יפה ולבוא בגישה יפה".
אשר" :זו הייתה טעות לשלוח "פלייר" שעליו חתום הוועד בדבר הבעיה זו .זה
מחזק את הסטיגמה שיש על המושב (שלא תמיד מוצדקת)"
שמעון ":צריך נציג מול רפי וייס שיבדוק מאיפה צריך לעלות להסעות ולהוציא
חוזר לכלל הורי הילדים".
אורן" :צריך לבדוק מה מחויבת המועצה לתת ומה אחריות חברת ההסעות
בנושא שכזה"
ח.

סיכום :בישיבה הבאה נסכם את עמדת המושב בדבר הפתרון לבעיה .עד אז
יש לבצע:
 .iלבדוק בחוזר מנכ"ל האם אנחנו זכאים לליווי.
[אחריות – שמעון עידן]
 .iiלבדוק מה האחריות של המועצה /משרד החינוך בעניין שכזה (אם
אפשר להיעזר בניסיון של אבי חדד מעברו בתחום).
[אחריות דקלה]
 .iiiלבדוק מול ניסים שמעוני מה יכולת המימון של המושב אם בכלל.
[אחריות אשר]
 .ivלבדוק מול תושבים נוספים אופציית הורים מלווים אם זה מעשי.
[אחריות כלל חברי הוועדה]

 .1תשתיות בסיסיות לקיום פעילות חינוך תרבות ונוער במושב:
א .במועדון התרבות והנוער במושב הסתיים שיפוץ נרחב ,כיום לא מוגדר
אחראי מועדון ,אין מי שיבצע עבדות אחזקה וניקיון למועדון ,המועדון נראה
מוזנח למרות השיפוץ.
ב .לאחרונה נוספו מתקנים חדשים ותוקנו מתקנים ישנים בגני השעשועים
במושב.
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ג .יש למושב בידורית לא תקינה באופן מלא.
ד .במושב פועלת מד"בית בשכר (איה דגני) עם יכולות מוכחות ורצון טוב
להשקעה וקידום פעילות בתחום.
ה .התייחסות חברי הוועדה:
אסתי" :המועדון היה מתוחזק בעבר ע"י יעקב כחלון ולאחרונה הופסקה
עבודתו".
אשר" :אנחנו צריכים ליצור מצב שיש לנו מקום במועדון לקיים ישיבות .כיום
מצב הניקיון במועדון גרוע ביותר (שירותים מטונפים ,חדרים פתוחים) וכל זה
למועדון שזה עתה שופץ".
ניסים" :המועדון שופץ אך טרם נמסר ע"י הקבלן ,הועברו לקבלן ליקויים
לתיקון ,יש עדיין מפגעים שצריך לתקן בגני השעשועים".
תקווה" :חשוב שימונה אחראי למועדון אבל שיידע לאכוף משמעת מבלי
להתבייש מהתושבים".
דקלה" :מניסיוני בעבר ,חשוב שיהיה אחראי שיודע להתנהג בהתאם עם הנוער"
שמעון " :אנחנו צריכים לדרוש שירותי משרד שנוכל לפעול כמו שצריך".
ו .סיכום :בישיבה הבאה ניסים שמעוני יהיה ויועלה בפניו מה צריך כדי שניתן
יהיה לקדם ולשפר את התשתיות לקיום פעילות תרבות ונוער.
 .iיש לדרוש מינוי אחראי מועדון בשכר שיהיה אחראי על הציוד ועל
הניקיון במועדון.
 .iiיש לשריין תקציב לפעילות המועדון.
 .iiiיש לבדוק הקמת אתר אינטרנט לישוב ,יש להביא הצעת מחיר
להקמת אתר כזה ולאחזקתו.
[אחריות אשר]
 .ivיש לבצע בדיקה ואישור של המתקנים ,גני השעשועים ומגרש
הספורט .אורן יתייעץ עם אדם שמתעסק במתקני ספורט ויבדוק
תקינותם .העתק ישלח ליו"ר הוועד ולמועצה.
[אחריות אורן]
 .4פעילויות חינוך ומופעים לתכנון בהמשך:
א .שנת  2011לקראת סיום ,המופע הקרוב הרלוונטי לשנה זו הוא פעילות
חנוכה ,על כולנו לרכז מאמץ ולהראות שינוי כדי שהתושבים יתחילו לחוש
תחושת שיפור בתחום.
ב .בנוסף יש להיערך לקראת שנה הבאה עם פעילות תרבות וחינוך שנתית כדי
שהנטל יחולק בין כולם וכדי שנעבוד בצורה מושכלת תחת תוכנית תרבות
וחינוך סדורה למושב.
ג .התייחסות חברי הוועדה:
אסתי" :לגבי פעילות חנוכה התחלנו לתכנן מעט .מיקי התנדבה להרים ערב
קריוקי למבוגרים ,לילדים תהיה פעילות עם יצירה".
ניסים" :צריך לוודא שמשוריין תקציב לחינוך/תרבות לפני התאריך שבו
מסכמים מול המועצה את התקציב".
תקווה/ניסים מימון" :אפשר ללכת על סיור גיבוש למוזיאון לוב ושילוב ארוחת
צהריים במסעדה".
ד.

סיכום:בישיבה הבאה נסכם תוכנית לחנוכה ותוכנית שנתית ראשונית
לאישור.
 .iהצגת תוכנית לחנוכה ופערים למימוש.
[אחריות אסתי ודקלה]
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 .iiבדיקת היתכנות לסיור בחנוכה לתושבים (כולל ארוחת ערב כשרה)
ורתימת משתתפים.
[אחריות תקווה וניסים]
 .iiiהצגת תוכנית חינוך ראשונית לשנת .2012
[אחריות אסתי ודקלה]
 .5נושאים שוטפים/כלליים:
א .קיימת תופעת ואנדליזם במתקנים ובמוסדות המושב (שריפת מגלשות,
שוברים ,הורסים).
ב .חדר המשמר הרוס ופרוץ ,מהווה מפגע ויעד מועד לדברים לא כשרים (בעבר
ננעל ע"י בני נוער והשתמשו בו כ"זולה").
ג .נסיעה פרועה של בני נוער על דשא המזכירות כולל "חארקות".
ד .אין מודעות של תושבים לשילוטים ולהודעות המופצות.
ה .התייחסות חברי הוועדה:
"צריך לדווח על כל דבר גם אם זה להתקשר למשטרה"
"צריך להתקין מצלמות בישוב"
"הנוער ללא פעילות ,משועמם ולכן עושה שטויות"
"חדר המשמר ,הוא אתר היסטורי לישוב שיש לשמרו ,ממליצים לשפץ אותו
ולהופכו לאתר שימור מורשת ואף לשלב בו את חללי צה"ל בני המושב.
ו .סיכום:
 .iכלל הנושאים יועלו בישיבה הבאה לטיפול מול הוועד המקומי.
 .6נושאים שיועלו בישיבה הבאה להמשך טיפול:
א .גיבוש עמדת המושב בנושא הסעות ילדים לגוונים לקראת הישיבה שתתקיים
ב.13.12.11-
ב .תיאום ציפיות מלא עם ניסים שמעוני באופן כללי וגם לגבי הנושאים שעלו
בישיבה זו.
ג .אישור תוכנית תרבות לחנוכה כולל תקציב.
ד .הצגת תוכנית תרבות חינוך ונוער שנתית לשנת  2012ותחילת הנעת הנושא
ושריון תקציב בהתאם.
ה .לדון בנושא המועדון ומקום לקיום ישיבות הוועדה.
ו .מעקב טיפול לנושאים שעלו פה ומשימות שחולקו לחברי הוועדה ולתושבים.
 .7טיפולכם/בברכה.
אשר

דבש

בשם חברי הוועדה
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