ועד מקומי מושב ינוב ,ד.נ .לב השרון ,מיקוד42825 :
טל 09 -8986142 :פקס09 -8987106 :
מיילmoshav.yanuv@gmail.com :
קבלת קהל :א ,ג ,ה ,08:00-13:00 ,ב,ד14:00-19:00 ,
בס"ד

 11אוגוסט 09

לתושבים שלום.
בישיבת הנהלת הועד המקומי שהתקיימה ביום ב'  10אוג'  ,2009התייצבו חברי הנהלת ועד
הורים מבית הספר בכר רוסו ,גבי ג'ופי )תושבת ינוב( מיקי הנגבי )תושב ינוב( ,יו"ר הנהלת
ועד ההורים יהונתן הלוי )תושב צור משה( וכן מרל ברנט כהן – חברת ועדת חינוך של
המועצה .יהונתן הלוי מסר דיווח מפורט על המתרחש בין כתלי בית הספר להלן הנקודות
המרכזיות כפי שהועלו על ידי מר יהונתן הלוי:
בבתי הספר הדר השרון ולב הפרדס הילדים לומדים בכיתות גדולות ובכמות ילדים קטנה
בכיתה .בבכר רוסו הכיתות קטנות בגודלן אולם כמות הילדים עד  41תלמידים בכיתה.
קיימת הבטחה של ראש המועצה כי בכיתות ילמדו לא יותר מ –  32תלמידים בכיתה
וההבטחה אינה מבוצעת .בבתי הספר האחרים נתנו תקנים להקטנת כמות התלמידים
ואצלנו לא !!!!!!!!
בחטיבה הצעירה התלמידים למדים על הרצפה משום שאין מקום בכיתות לשולחנות וכסאות.
המודל של החטיבה הצעירה בבכר רוסו הינו שילוב של גן ו  -א' ביחד .בחטיבה יש  4גנים,
אולם את כיתות א' צופפו ל –  3כיתות .אנו דורשים מיד פתיחת כיתה א רביעית כפי
שמתחייב מהמודל של החטיבה הצעירה.
שכבות ד' ו – ה' פורקו וצופפו  .עד כה היו בשכבות  3כיתות ,כאשר ההורים אספו מידי שנה
כ –  ₪ 120,000מכספם לממן את הכיתה השלישית .אולם כעט התקבלה החלטה לבטל את
הפרויקט במימון הורים ,ולצופף את הילדים ל –  2כיתות של כמעט  40תלמידים בכיתות
קטנות ישנות ובלתי מתאימות.
בית הספר דורש השקעה בתשתיות :הגדלת מבנה הכיתות ,טיפול בבעיות הניקוז ,הוספת
חדרי שירותים ,מזגנים באולם הספורט ,קירוי מגרש הספורט ,הכשרת מגרש החניה ,קירוי
מסוף ההסעות והוספת ספסלים ,הוספת מתקנים והעשרת חצרות החט"צ.
יש להסיר את גגות האסבסט ממבני בית הספר ולשפץ של כל מתקני המשחקים בחצרות.
בשם תושבי ינוב הנהלת הועד המקומי מודה ליו"ר ועד ההורים מר יהונתן הלוי ולחברי
הנהלת ועד ההורים תושבי ינוב הפועלים ללא לאות למען ילדי ונכדי התושבים הלומדים
בבית הספר שבאחריות המועצה.
בשם תושבי ינוב הנהלת הועד המקומי ינוב מגבה את יו"ר וחברי ועד ההורים המרכזי
בבית הספר.
אנו פונים אל ראש המועצה שלנו מר עמיר ריטוב בקריאה לחבק את תלמידי בית הספר
בכר רוסו כפי שמחבק את שאר התלמידים ברחבי המועצה.

עמיר ריטוב!! אנו סומכים עליך ועל כישוריך ובטוחים שתדע למצוא
את הפתרונות המתאימים על מנת ששנת הלימודים תיפתח
כסדרה.
הנהלת ועד מקומי ינוב
בשם התושבים

