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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 11/12/11

א .כללי:
 .1בתאריך  ,11/12/11יום א' התקיימה ישיבת וועדת תרבות בנושאים שוטפים
שבתחום אחריותה של הוועדה .הישיבה התקיימה במעבדת שיניים – ניסים
מימון .עקב אי הבנה שמעוני לא הגיע לישיבה ולכן תתקיים ישיבת השלמה ביום
ג'  13/11/12בשעה .20:30
 .2השתתפו בישיבה :תקווה סעדה ,ניסים מימון ,שמעון עידן ,אסתי ,דקלה חדד,
אורן קדוש ,אשר דבש.
 .3בישיבה נדונו נושאים שהועלו בישיבה הקודמת למעקב (הסעות גני ילדים ,גני
שעשועים) וכמו כן ,נושאים חדשים על סדר יומה של הוועדה (סיכום פעילות
חנוכה ,קידום התרבות במושב ועוד.)..

ב .להלן עיקרי הדברים וסיכום כל נושא:
 .1התנהגות ילדי יציץ בהסעות ביה"ס גוונים:
א .ביום שלישי  13/12/11בשעה  12:00תתקיים ישיבה בנושא בהשתתפות
מנהלת ביה"ס גוונים ,מר נסים מימון וחברי וועדת תרבות.
ב .משתתפים בישיבה מהמושב :ניסים מימון ,שמעון עידן ,אשר דבש ,אורן
קדוש באופציה.
ג .סיכום עמדת המושב כפי שתוצג בישיבה מול ביה"ס.
 .iישנה בעיית אלימות בכלל ולאו דווקא במושב יציץ.
 .iiעם זאת אנו מודעים למקרים של אלימות שקשורים בהסעות בכלל
ויש לכולנו (למושב יציץ ולמוסדות ביה"ס) אינטרס משותף לטפל
בבעיה.
 .iiiחשוב להדגיש כי לכל צד יש אחריות לביטחון הילדים באשר הם
(הסעות ,ביה"ס ,פעילות אחה"צ ועוד ,)..אין להטיל אותה רק על
ההורים או על הוועד בלבד .גם ההורים ,גם ביה"ס וגם חברת
ההסעות צריכים לקחת חלק באכיפת המשמעת ושמירה על
התנהגות הילדים.
 .ivלצורך כך הוחל תהליך יסודי במושב של העלאת המודעות ורמת
התרבות הנדרשת והמצופה מילדינו.
 .vעיקרי התהליך שבוצעו עד כה :הפצת חוזר מטעם הוועד המקומי,
הקמת וועדת תרבות וחינוך במושב ,קיום ישיבות וועדת תרבות
תקופתיות ,בחינת דרכי פתרון אפשריות (ליווי הסעות זמני ,הוועדה
ככתובת בנושא זה לכל מקרה לגופו)
 .viהתכנון להמשך :הפצת חוזר מטעת הוועדה לכלל הורי התלמידים,
טיפול נקודתי בילדים שיאותרו כמפריעים ,צוותי הדרכה מטעם
ביה"ס להדרכת הורים וילדים אחה"צ במושב ,בחינה של ליווי זמני
עד לייצוב המצב והשבת האמון בבטיחות ובביטחון ילדינו בהסעה.
ד .הנחיות/מטלות:
 .iלנסח חוזר מתקן (לקודם שהופץ) לכלל ההורים בנושא זה חתום ע"י
חברי הוועדה.
[אחריות – אשר דבש]
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 .iiלהעביר רשימה של כל ילדי המושב בחתך גילאים/כיתות ושיוך בתי
הספר בהם הם לומדים לטובת מאגר ידע ושימוש וועדת תרבות.
[אחריות איה]
 .iiiלהעביר מספרי טלפון לאשר דבש שיש להורי ילדים ותושבים בכלל
במושב.
[אחריות ניסים מימון]
 .ivלתמחר ולתקצב ליווי זמני של חודש להסעות ביה"ס.
[אחריות אשר דבש וניסים שמעוני]
 .2תשתיות בסיסיות לקיום פעילות חינוך תרבות ונוער במושב:
א .מועדון תרבות מושב יציץ:
 .iהשיפוץ לא הסתיים ,כרגע אין אחראי מועדון משום שפוטר .שמעוני
מכיר בצורך לאתר אחראי מועדון .שמעוני העלה טענות על
ההתנהלות במועדון ועל השימוש באולם הגדול שלא לצורך ,מנגד
התברר כי הדלתות אינם ניתנות לנעילה.
 .iiסיור במועדון והפצת דו"ח ליקויים לתיקון.
[אחריות ניסים מימון]
 .iiiיש להעביר להעביר שינויים ושיפורים הנדרשים במועדון לאשר.
[אחריות איה דגני]
 .ivיש לנסח מאפייני תפקיד למכרז אחראי מועדון ושמעוני יפרסם את
המכרז.
[אחריות אשר דבש]
ב .גני שעשועים ומתקני ספורט במושב:
 .iביום ג' יוצג דו"ח פרטני לסטאטוס המתקנים והמגרש כולל
תמונות.
[אחריות אורן קדוש]
.i

יש לדרוש מהוועד לקדם את נושא התקנת המצלמות במקומות
רגישים עפ"י ההצעות שהעביר ניסים מימון .
[אחריות שמעוני ניסים ומימון ניסים]

.ii

יש לדרוש מהגנן לנקות את הגנים ולרוקן את הפחים בגני
השעשועים.
[אחריות שמעוני ניסים]

ג.

בכל חודש יבוצע סיור במתקני הספורט וגני השעשועים לווידוא
.iii
שלמותם והבטיחות להשתמש בהם .בנוסף לבדוק עלות רענון
והוספת חול בגני השעשועים.
[אחריות אורן קדוש]
בידורית לא תקינה באופן מלא:
לדברי איה הבידורית עובדת אך חסר מיקרופון  .בוצעה הזמנה
.iv
לקבלן מ "רדיוס" .יש לוודא שעד לארועי חנוכה הכול מושלם
ותקין.
[אחריות איה]
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ד .מערך ההדרכה והנוער במושב -סקירה:
 .iאיה עובדת על נוער מכיתה ד'-ח' ,כיתות ט' מגיעים פחות לפעילות.
 4 .iiבני נוער מכיתות ט' מדריכים את כיתות ד'-ה'.
 .iiiגרעינר שמדריך את כיתות ו'.
 .ivעידו חדד מדריך את כתות ז'.
 .vגל כחלון מדריכה את כיתות ח'.
 .viאנו רוצים ליצור אחת לחודש פעילות שיא .טיולים של "בני
המושבים" והמועצה.
 .viiאיה נמצאת קבוע בימים שני שלישי ולעיתים ראשון וחמישי.
 .viiiאיה תעביר לאשר רשימות ילדים ,כמויות ומה קורה בכל שכבה.
[אחריות איה דגני]
 .3אירועי חנוכה:
 .aפעילות לגיל הרך -תחנות הפעלה ויצירה וסופגניות ,מיועד לגילאי 4
ומעלה:
 .iתאריך 21/12/11 :שעות 10:00-10:00 :התכנסות :מועדון
תרבות
 3 .iiתחנות הפעלה של יצירה וחלוקת סופגניות.
 .iiiבמועדון יהיה טקס  +הדלקת נרות וחלוקת סופגניות.

 .bפעילות לנוער ולבוגרים -ייקרא מצעד הלפידים  ,מיועד לגילאי ד'-ח':
 .iתאריך 22/11/12 :שעות 10:00-21:00 :התכנסות:
מגרש/ביה"כ
 .iiיהיו משימות במגרש ,שעה  13:30יציאה מכיוון בית הכנסת כאשר
לכל זוג יהיה לפיד .כמו כן מדריך מפקח על כל  2חניכים.
 .iiiההליכה מבית הכנסת למועדון כאשר הורים וחברים יחכו לילדים
במועדון.
 .ivבמועדון יהיה טקס  +הדלקת נרות וחלוקת סופגניות.

 .cפעילות למבוגרים [זוגות] -סיור גיבוש למוזיאון לוב ושילוב ארוחת
צהריים במסעדה:
 .iתאריך 20/12/11 :שעות 11:30-10:00 :התכנסות:
מוזיאון/הסעה
 .iiתקווה ואיה דואגות לפרסום הטיול בלוחות בריסטול ,בנוסף תתלה
תקווה מספר הודעות במכולת ובלוחות מודעות.
 .iiiיש לרתום חברים ולהירשם בהקדם .במידה ויהיו מספיק נרשמים

תהיה הסעה מאורגנת.
[ .1אחריות ניסים מימון ותקווה סעדה]
 .4נושאים שוטפים/כלליים:
 .1סרטון תדמית למושב:
 .iבכוונת הוועדה להפיק סרטון תדמית עדכני על המושב ולהציג
את הדברים החיוביים שבו.
 .iiמי שיש לו חומרים כתובים ומצולמים ישנים וחדשים מתבקש
להעביר לאשר דבש ע"מ לנסות להכין סרט תדמית קצר על מושב
יציץ.
 .2הפצת מידעים והודעות ב SMS-לסלולר הורים:
 .iקיימת בעיה בהפצת הודעות לציבור התושבים הן בהיבט הצילום
מחד והן בהיבט נגישות התושבים למודעות מאידך גיסא.
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 .iiבכוונת הועדה לשקול הפצת מסרונים לתושבים באמצעות  SMSלבעל
ולאישה המתגוררים במושב.
 .iiiלפיכך מתבקש כל חבר וועדה שיש לו טלפונים של חברים/שכנים
תושבי המושב להעביר את שמו/שמה ומספר הסלולר למייל של אשר
דבש (.)asherdvash@gmail.com

ג .נושאים שיועלו בישיבה הבאה להמשך טיפול:
.1
.2
.3
.4

תיאום ציפיות מלא עם ניסים שמעוני באופן כללי וגם לגבי הנושאים שעלו
בישיבה זו.
הצגת תוכנית תרבות חינוך ונוער שנתית לשנת  2012ותחילת הנעת הנושא ושריון
תקציב בהתאם.
לדון בנושא המועדון ומקום לקיום ישיבות הוועדה.
מעקב טיפול לנושאים שעלו פה ומשימות שחולקו לחברי הוועדה ולתושבים.

ד .טיפולכם/בברכה.
אשר

דבש

בשם חברי הוועדה
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