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 3 פרמס ועדת חינוך ורווחהפרוטוקול 
 28.8.2014מיום 

 השתתפו חברי מליאה
 ראש המועצה -דרור שור

 סגן ראש המועצה -שלמה שמאי
 אהרון אדרת
 אפרים ברנס

 בנצי ימר
  דני בוקובזה
 זהבי בן צבי

 חזי בכר

 נס-בר יזהר
 יצחק גרשון

  מימי קושמרו
  מעודימני 

  מרדכי פיינברג
  עדי נאמן
  צפי מלר

 שלמה כהן
 

 נוכחים
 מזכיר המועצה -קובי אביבי

  גזבר המועצה -צופי צור
 יועץ משפטי למועצה -הדר מימון, עו"ד

 מנ' מח' החינוך ויועצת ראש המועצה למעמד האישה -רות קרטר
 בע"מנכ"ל חברת המושבים בדרום מ -שאול פלקוביץ'

 

 על סדר היום
 תשע"ה םהיערכות לפתיחת שנת הלימודי .1
 היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה - 1סעיף 

והמחלקה דיווחה על אופן היערכות המועצה  ,חינוך, לבקשת ראש המועצהה תחלקממנהלת 
 לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה כדלקמן:

ביטחון, מוסדות החינוך,  הלימודים בהשתתפות כל מנהלימנהלי חינוך לפתיחת שנת קיימנו פורום 
נתונים, התייעצות וקבלת החלטות באשר לפתיחת  לצורך הצגת ,פיקוח משרד החינוךו פקע"ר

 :שנת הלימודים
 הוצג מיפוי מיגון במוסדות החינוך .1
 נבנתה תכנית לקיום פעילות לימודית בתרחישים שונים .2
 אלטרנטיבית בהיעדר לימודיםניתנו הנחיות לקיום פעילות  .3
 ניתנה הנחייה לבדיקה נוספת של כל המרחבים המוגנים, פינוי הגישה ופינוי  .4
 המרחבים. .5
 דגש על דרכי תקשורת מהירה להעברת המסרים להורים .6

 
 המועצה נערכת לוגיסטית באופן הבא:

 מורות חיילות יוקצו לבתי הספר היסודיים בהתאם להקצאת פקע"ר .1
 יוזמנו על ידי הביטחון - להורדת ואיסוף תלמידים על ידי רכבי הוריהם ,סדרנים להסעות .2
 צוות בית הספר יונחה להימצא בחצר בעת ההפסקות .3
 תדרוך אבות הבית באשר לשערי בתי הספר .4
 תדרוך הנהגים בנושא התנהגות בעת אזעקה .5
 ריענון דרכי העברת מסרים מהמועצה למנהלים ומהמנהלים עד אחרון התלמידים .6
המועצה יתייצבו בכל אחד ממוסדות החינוך להפגנת נוכחות, סיוע ותחושת  עובדי .7

 שותפות.
 

 בדק בית ועבודות קיץ שנעשו במוסדות החינוך:
בכל מוסדות החינוך, בתי הספר והגנים נערכו עבודות תחזוקה, בדק בית, צביעה, במבנים 

 .ובחצרות
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משולב מקורה, הפיתוח בביצוע. הסתיימה בנייתו של אולם ספורט וכן של מגרש  -בנופים  .1
 הועתקו מתקני המשחקים והותקנו בסמוך למתחם כיתות א', הוסף קירוי ומשטח גומי.

 מפרצי אוטובוסים חדשים. 2הוקמה כיתה יבילה חדשה, הוספו  -במבואות  .2
כיתות, משרדים ומרחבים מוגנים, הושלם  11הקמת מבנה  םהושל -בתיכון באר טוביה  .3

שיפוץ מקיף של אולם הספורט, שיפוץ מגרש הספורט, הקמת חדרי שירותים ותיקוני 
 הוקם מזנון חדש., מדרכות

 קידום תכנון להקמת מסוף אוטובוסים חדש.  -ביד חזון  .4
 למשרדים.  צרחפיתוח סביב בית הספר, גדרות, שערים, הסבת  -בבית ספר באר עמ"י  .5
 תקרה ומחיצה אקוסטית לשתי כיתות. ונערכו עבודות בדק בית נרחבות והותקנ -ברגבים  .6
הוחל בהקמת גן ילדים בבצרון, וגן בתלמי יחיאל בהליך חתימה על הסכם להתחלת  .7

 עבודה.
 

על בתום הדיווח התקיים דיון, שבו לבקשות ולשאלות חברי ועדת החינוך, דיווח ראש המועצה 
 שקעות העצומות של המועצה בחינוך כמדיניות ועל בקשות מנהלי בתי הספר שרובן ככולן נענו הה
 

 רשם:
  – קובי אביבי

  מזכיר המועצה
 

 דרור שור
 ראש המועצה

יו"ר ועדת חינוך ורווחהו
 

  על ידו, הודה לרות קרטר על הדיווח ונעל את הישיבה.


