פרוטוקול ישיבת ועד יעודית בנושא קיטנות קיץ  6102תאריך 01.2.02
יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :ליאורה אזרחי-ורד ,עודד אלוש ,אמיר אזרחי ,יאיר קמייסקי ,אורי גולדפלם ,חיים
קרישפין .חברי ועד שנעדרו :אורן כהן-מגן ,בני גרניט ,רותי שטרנברג ,אורנה לנגרמן.
מזכירת הישוב :לירז ארז.
_______________________________________________________________________

הצבעה – תוכנית קיטנות קיץ  6102בצור הדסה.
בתחילת מאי הוגשו שתי הצעות של מפעילים לקיטנה בישוב – המציעים מוכרים לועד הישוב ומוערכים על
ידו:
 .1בועז אסולין – מפעיל חוג טאקוונדו בישוב.
 .0עידן סרי  -מפעיל צהרון בית ספר הדסים.
לאחר בירורים באם יש עוד מפעילים המעוניינים להגיש הצעותיהם ומאחר ולא הוגשו הצעות נוספות,
הוחלט כי ועדת חינוך בשיתוף הנהגות ההורים ,תבחן את שתי ההצעות שהוגשו.
ביום  19.9.15התכנסו הנהגות ההורים וועדת חינוך לבחינת ההצעות כאשר הובן כי שתיהן ראויות ונותנות
מענה הולם לילדי הישוב.
שיקולי הועדה:
 .1תכני הקייצת – תוכנית אותה מפעילה המועצה – נותנת מענה דומה לאלו שהציע עידן.
 .0הקיטנה אותה הציע בועז מביאה מענה שונה ומרענן ,של התמקדות בספורט.
 .6במסגרת הזמן לקראת גיבוש הקיטנה ,עידן ציין כי לא תהיה לו אפשרות לקיים קיטנה במתכונת
מלאה כפי שהציע בתחילה ,וכי יעדיף להשתלב בתוכנית קיימת ,כפי שהחלה להתגבש בבית הספר
היסודי צורים.
לפיכך הוחלט בישיבת הועדה ,כי יש לייצר תוכנית שתיתן מענה מלא לילדי הישוב תוך יצירת שיתוף פעולה
תוכני ומנהלתי של המציעים .התוכנית שהוצעה:
* מפעיל קייטנת אמנויות התנועה  -עידן סרי  -ישתלב בתוכנית חופשי חודשי  -כייפת/קייצת  -שתתקיים
בבית ספר צורים ותאפשר לילדים מכיתות ג-ו תוכנית המתאימה לגילם .בתוכנית זו קיים מגוון של סדנאות
לבחירה על פי רצון הילד הנרשם ועל פי התקציב הנתון בידי המשפחה.
* מפעיל הקיטנה  -בועז אסולין  -יקיים קיטנה בתוכנית מלאה של חמישה ימים בשבוע בבית הספר הדסים
שתיתן מענה לגילאי  8-15במסלול כללי ובמסלול מקצועי.
חברי ועד הישוב התכנסו ואישרו פה אחד את המתכונת הנ"ל כפי שהוצגה בפרוטוקול זה.
בברכת הצלחה למפעילים.
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