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  13 לנובמבר 21 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )22(ישיבה מספר 

  נוכחים:

  משה תמם, מיכה דוד, יואב קליימןבן חור יצחק,  מיקי פינטו,רונן מרסיאנו, 

  מוזמנים חברי ועדת חינוך.
  

  נציגי ו.חינוך. –יריב רייס, לימור ברוך, שירי לוי טייבר 

  מאוגוסט השנה ומטפלת במגוון נושאים הקשורים לחינוך הגיל הרך ביישוב. ועדת החינוך ביישוב פועלת

ילדים + ילד נוסף שעתיד להיכנס בינואר. בגן ישנה גננת חדשה וסייעת  35גן כלנית (ילדי ט.ט.חובה) נמצאים 
  כממלאת מקום עד שהסייעת הקבועה תחזור מחופשת לידה (לאחר חנוכה). שנמצאת

דבר המקשה על תפקוד  –נמצאים בגן אחד  3תה לפי חתך חד גילאי כלומר כל גילאי השנה חלוקת הילדים היי
הצוות בשל ההתעסקות הרבה עם ילדים לא גמולים וכד' (החלוקה התבצעה כך בשל כמות המספרים שהייתה 

אנו בכל חתך גיל). בשני הגנים האחרים חתך הילדים בוגר יותר והצוות ותיק יותר כך שאין בעיות מיוחדות. 
מבקשים שוועד היישוב ישקול סיוע בהכנסת סייעת נוספת לגן (סייעת שנייה) למשך כל שעות פעילות הגן. כיות 

שעות  12 -יועלה ל 36 - שעות שבועיות (לא מחוייבת) אולם מהרגע שייכנס הילד ה 10-המועצה מתגברת ב
ימים בשבוע.  5כך שנקבל ₪)  880ף (שעות שבועיות וועד היישוב יממן יום נוס 12שבועיות , ההורים ישלמו 

לחודש אולם במידה ויהיו הורים שלא יהיו מוכנים לשלם הנטל יהיה על ההורים ₪  51התשלום להורה הינו 
  האחרים.

חודשים בלבד, לאחר  3החלטה: ועד היישוב רואה את הצורך בסיוע הנ"ל וישתתף בתשלום בהתאם למשך 
  מכן יועלה שוב לדיון לבחינת הצורך.

  ללא ועדת חינוך.

  

  חלי אסוס, חלוקת דואר ומ"מ מזכירה.

שעות פתיחת  4שעות שבועיות (אם כי בפועל לוקח יותר זמן), בנוסף  5חלוקת הדואר הינה לפי  -הגדרת תפקיד 
בזמן היעדרות. בזמן פעילות במזכירות מקבלת קהל, פתרון בעיות, במזכירות בימי ו'. בנוסף מחליפה את תמי 

  למועצה ועוד.התקשרויות 

  לשיפור: יש קושי לעבוד בימי ו' ואף לדעתה אין צורך בפתיחה עקב נכחות מועטה של תושבים ביום זה.
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  דודו כהן,  רבש"צ.

כיום יש צוות  –שנים. בשנה הראשונה עיקר העשייה הייתה סביב שיקום צוות האבטחה  3.5נמצא בתפקיד 
  קבוע ואיכותי.

כשהראשונים להכנס הם הפועלים של ולול שהם הרוב ולאחר מכן  –בבוקר מתבצעת כניסת פועלים ליישוב 
  פעמים לסריקה באתרי הבנייה. 3-שאר הפועלים לפי סדר. הסייר מגיע בין פעמיים ל

ור מח"ט ביישוב ונושא הגדר יועלה בין שאר הנושאים עליהם יש לתת את הדעת. בקרוב אמור להתקיים סי
  ק"מ בגבעה החדשה וכן הותקנו זרקוקים נוספים. 1 - ותקנה גדר תלתלית חדשה לאורך של כה

 -וכוללות פגישות בפלוגה ובגדוד, הכנסת פועלים, פעילות סביב מוסדות החינוך   07:30-16:30שעות העבודה הן 
  גנים ובתי הספר כדוגמאת תרגולי רעידות אדמה, נפילת טילים וגד'

  מעל גג המעון. הותקן מערך צופרים

מתבצעת פעילות מול שלמה זערור (אחראי מד"א במועצה) להקים מערך יישובי ואף לפתוח קורס  –צוות מד"א 
  מד"א.

  רוצה לאסוף ולמחשב את כל נתוני התושבים הנדרשים כך שיהיו זמינים בהתקן זיכרון. –צוות צח"י 

  \תתן מענה לכיבוי אש בעת הצורך.מתבצע נסיון לארגן כבאית (ישנה) שתהיה ביישוב ו –כבאית 

  נדרש למקצע אותה ולאבזר אותה בציוד הולם יותר מהקיים. –חברים  10כיום מונה הכיתה  –כיתת כוננת 

  יש לקדם, יכולות לתת מענה אבטחתי. –מצלמות אבטחה 

פגע בשביל  לשיפור: הליך רישום כניסת הפועלים בבקרים, הזמנת קו טלפון נפרד למערכת הצופרים, קו הביוב
מעילי פליז, פנסי סריקה ומגפון (אחד), יש לבנות בוטקה בש.ג  –הבטחון עקב נזילות מים, אבזור כיתת הכוננות 

  בצדו השני עם חימום בהתאם, יש לקדם רכישת רכב נוסף ליישוב. –

  
  רונן מרסיאנו.

 


