סיכום ישיבת ועד חינוך
מתאריך 21.9.19
חברי ועד נוכחים:
. 1חני בלייכר
. 2יעלית כהן
. 3נטלי בלולו
. 4אורן גיא
.5ליאת שחר
 .6יניב מנצור
 .7מיכל הירש
 .8פלורט גרינברג
 .9אירנה נמירובסקי

זוהי ישיבת ועד שמתקיימת כשלושה שבועות לאחר פתיחת שנת הלימודים תש"פ.
לישיבת ועד זו הצטרפה חברת ועד חדשה -אירנה נמירובסקי
הנושאים בהם דנו במהלך הישיבה-
 .1התקשורת בין ועד חינוך שרונה לבין אגף החינוך של עיריית כפר יונה.
במהלך ישיבת הוועד הנושא המרכזי שהוצג היה חוסר שיתוף הפעולה והעדכון מצד אגף החינוך של
העיר.
תחושות חברי הוועד והתושבים הן שמדירים אותנו מכל הקשור לחינוך.
דנו על כך שישנם נושאים שטופלו או אושרו ע"י מחלקת החינוך ואנו לא עודכנו על כך( .לדוגמא:
מצלמת אבטחה ,שומר במתחמים ,אינטרקום ,במפרים)
אנו נבקש בפגישה שנחל לתקשר עם אגף החינוך בערוצי תקשורת זמינים אשר יהיו מקובלים עלינו
ועליהם ,ובייחוד התנהלות במקרים דחופים.
כמו כן ,נבקש שגרת פגישות עם אגף החינוך ,אחת לחודש.
במהלך הפגישה ביקשנו לחזק את הטענה כי אנו רוצים בטובתם של ילדינו ,ואין אנו מעוניינים
במלחמות או התנהגות "בריונית".
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ניהול תיבת הדוא"ל של ועד החינוך -נבחרו שלושה נציגים אשר ינהלו את תיבת הדוא"ל של
ועד חינוך שרונה :
גיא אורן
ליאת שחר
אירנה נמירובסקי

הוסכם כי ניהול התיבה יהיה קריאה שוטפת של המיילים אשר נשלחים והעברת הטיפול לגורמים
הרלוונטיים.

 .3בנוסף ,נגענו בנושאים שעדיין על הפרק וטרם טופלו או קיבלו מענה –
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מנהל מתחם לגנים בשכונת שרונה.
טיפול במפגע התברואתי -חול חשוף בגני הילדים.
גידור מתחם הגנים ביוטה.
בדיקת קרינה נוספת בנוכחות נציג הוועד לאחר המיגונים.
ציוד חסר בגנים וקיבוע הריהוט.
כיסוי החול ברחבת כיתות א' בבית הספר.
מעברי חצייה בסביבת מוסדות החינוך.
כניסה לבית הכנסת ,אשר נמצא בתוך בית הספר ,בשעות הבוקר.
צהרונים – ייעול הסדר במתחם.

לסיכום,
הוחלט כי בישיבה הקרובה שתתקיים באגף החינוך נעסוק אך ורק בתקשורת ובשיתוף הפעולה מול
אגף החינוך ,נסביר כי פנינו לשלום ולשיתוף פעולה שיועיל לשני הצדדים.
לאחר הפגישה נשלח מייל בו נרכז את הנושאים עליהם טרם קיבלנו מענה /לא טופלו כראוי.

בברכת שנה טובה,
ועד חינוך ,שכונת שרונה.

