תרבות חינוך ונוער

מושב יציץ

5025/2/52/

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 22/01/12

א .כללי:
 .1בתאריך  ,22101112יום א' התקיימה ישיבת וועדת תרבות בנושאים שוטפים
שבתחום אחריותה של הוועדה .הישיבה התקיימה בביתו של אשר דבש.
 .2השתתפו בישיבה :ניסים מימון ,שמעון עידן ,אסתי ,אורן קדוש ,איה דגני
המד"בית ,אשר דבש.
 .3בישיבה נדונו נושאים עפ"י סדר הדברים שהופץ קודם לכן .כמו כן ,הועלו נושאים
שנוספים לדיון.

ב .להלן עיקרי הדברים וסיכום כל נושא:
ג.

עמדת המושב לגבי הקמת בי"ס תיכון שש שנתי בגוונים -עדכון.
א .בישיבת וועד מקומי בשיתוף עם נציגי וועדת תרבות הוחלט כי עמדת המושב
לתמוך בהקמת בי"ס שש שנתי בקריית חינוך גוונים .יצוין כי זומן לישיבה מר
אורן מרמות מאיר הנמנה על הנהגת בי"ס גוונים במטרה להציג בישיבה
הסיבות לאי תמיכה בהקמת בית הספר התיכון.
ב .ההחלטה התקבלה ברוב קולות בין משתתפי הישיבה והוחלט כאמור לתמוך
בהקמה.
 .2מינוי אחראי מועדון תרבות  -עדכון.
א .אביגיל בריגה זכתה בהצעת המחיר שהגישה עבור תפקיד אחראי מועדון.
ב .אושר תקנון למועדון התרבות.
ג .ביום  23101112יתבצע תדרוך לאביגיל בריגה כולל סיור במועדון על מנת
שתתחיל במיידי בתפקיד .נקבע כי בעלה שלום יסייע לה במידת האפשר.
 .3מלווה הסעות ילדי יציץ לבי"ס גוונים  -עדכון.
א .בישיבת וועד מקומי – נציגי וועדת תרבות בנושא המשך העסקת מלווה הסעות
הוחלט כי המלווה ימשיך לבצע את הליווי כאשר תקצוב המלווה יתבצע על
בסיס גבייה של  ₪ 10לחודש לילד .הגבייה תתבצע על ידי המזכירות והשלמת
שכרו של המלווה תהיה מתקציב הוועד המקומי .הודעה להורים הופצה באתר
ותישלח לבתי ההורים ע"י יו"ר הוועד המקומי.
 .4גני שעשועים – תיקון ליקויים.
א .בישיבת הוועד המקומי אושרו תיקון ליקויים במתקנים הישנים – יש לחבור
לעמוס חיון ולבצע סיור על מנת לתקן את כלל הליקויים כפי שמופיעים בדו"ח
שהוציא אורן קדוש.
ב .יש להעביר לעמוס חיון ולשמעוני גם הליקויים וההשלמות הנדרשות במתקנים
החדשים על מנת לחייב את הקבלן לתקנם.
(אחריות אורן קדוש – דחוף!)
 .5ניקיון יסודי מועדון:
א .נדרשת עזרה בניקיון הראשוני של המועדון ,יש לרתום את בני הנוער על מנת
ליצור מחויבות לשמירה על ניקיון המועדון בהמשך.
(אחריות איה דגני)
 .6סגירת חשבוניות אירועי חנוכה:
א .בנושא החזר כספי לאירועי תרבות ,יש לוודא שכל מי שאחראי על משימה דואג
להחזר הכספי לספק על מנת למנוע אי אילו נעימויות .העבודה בנושא החזר
כספי היא ישירות מול מזכירות המושב ויו"ר הוועד שמעוני.
1

תרבות חינוך ונוער

ב.

.7

.8
.9

.10

.11

.12

.13

5025/2/52/

מושב יציץ

סיכום האירועים שאושרו והכספים שיש לשלמם ע"י הוועד/קופה קטנה:

 ₪ 98 .iכיבוד חנוכה נוער  :איה דגני – שמעוני.
 ₪ 000 .iiקריוקי חנוכה נוער  :מיקי קסנטיני – שמעוני.
 ₪ 000 .iiiמפעילה חנוכה ילדים רונית סאסי  :אשר דבש –שמעוני.
 ₪ 1200 .ivהסעה יום תרבות חנוכה מבוגרים  :עמיר היסעים –שמעוני.
 ₪ 200 .vסופגניות לחג הלפיד ולערב הפעלה  :אסתי – ע"ח קופה קטנה.
 ₪ 400 .viחומרי יצירה לחנוכה  :רדיוס – שמעוני.
 ₪ 1000 .viiהצגת (ינואר) יפיפייה נרדמת  :אסתי – שמעוני.
 ₪ 000 .viiiהצגת (פברואר) איכות הסביבה לט"ו בשבט  :אסתי – שמעוני.
שיפוץ מקלטים ציבוריים:
נדרש לדבר עם יובל אנוך לגייס תקציב ראשוני להתחיל להניע התהליך.
(אחריות ניסים מימון)
שילוט פינת מחזור והשלמת שלטים נוספים:
(אחריות אורן קדוש)
הבהרת תחומי אחריות בין חברי הוועדה :
כל חברי הוועדה פועלים בהתנדבות ,יש להקפיד על תחומי האחריות והמשימות שנקבעו מכיוון
שהח"ם חייב להשתחרר ממטלות הוועדה ואי אפשר לתת לנושאים להישאר "תלויים באוויר".
א .שמעון עידן – חינוך ,הסעות ,גינון.
ב .אורן קדוש – מתקנים ,ספורט ובטיחות.
ג .ניסים מימון – גינון ,סיוע מול המועצה.
ד .אסתי – פעילות אחה"צ ואירועי תרבות.
מלגות לסטודנטים במועצה:
החלה חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה ,טופס בקשה למלגה יועבר ע"י ניסים מימון
ויופץ באתר ,יש לעודד את כל הסטודנטים במושב להגיש בקשה .פרטים יפורסמו באתר.
(אחריות – כולם)
חוג זומבה לנערות ונשים במושב:
בימי ראשון יחל חוג ספורט זומבה לנערות ונשים ,עלות כל שיעור הינה  ₪ 20למשתתפת ,יש
לפרסם על מנת לתרום להצלחת החוג ורציפותו.
שימוש באתר המושב:
האתר הוקם לרווחת התושבים וקידום המושב ,יש להעביר תכנים לפרסום בכלל התחומים כמו
כן לעודד רבות את השימוש באתר.
(אחריות כולם)
קופת תרבות – "קופה קטנה":
מקורות לקופה זו הינם מהסכומים הסמליים שנגבים מהתושבים בפעילויות התרבות השונות,
הקופה נועדה להשלים תקציב לפעילויות תרבות ולאפשר גמישות לחברי הוועדה .בתחילת כל
ישיבה יוצג סכום הקופה קטנה ויאושרו ההוצאות ממנה ע"י הוועדה.
סכום הקופה נכון לעכשיו הוא.₪ 090 :
אושר להוצאה מהקופה –  ₪ 200עבור סופגניות.

ד .נושאים שיועלו בישיבה הבאה להמשך טיפול:
 .1סגירת תוכנית חינוך ותרבות  2012ותקצובה מול הוועד המקומי.
 .2מחסור בתחנות הסעה במושב.
 .3מעקב אחרי משימות לביצוע שסוכמו בישיבות.

ה .סיכום מצב קופה קטנה (.₪ 480 – )29/01/12
ו .טיפולכם/בברכה.
אשר

דבש

בשם חברי הוועדה
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