
 426/64024' יום א

 חינוך ונוער, ועדת תרבות –פרוטוקול ישיבה 

 .שמעון גוואטה ואיה דגני, רוני כחלון, אורן קדוש, אלפי תהילה, השלום בריג, אסתי שנער: נוכחים

 :נושאים

 .תקציב ברור כתנאי לקיום הועדה, מי לוקח קופה קטנה –תקציב .2

 .אחריות מחדשחלוקת , מי נשאר, מי עוזב - תחלופה בועדה .4

 נוער בסיכון במושב .3

 :תקציב תרבות

 . קיום תקציב תרבות נפרד .א

 .הקטנים בקייטנות. בקיץ צריך לדאוג בעיקר לנוער ולמבוגרים .ב

 .דרוש תקציב מהמושב בנוסף לתמיכה מהרווחה –מועדון נשים  .ג

 .שמעון מציע לבנות שלט קבוע מעל הגשר -פרסום אירועים במושב .ד

 .פליירים בתיבות הדואריש צורך בפרסום דרך 

 SMSיש להשיג את הטלפנים הניידים של תושבי המושב מהמזכירות על מנת ליצור תפוצת 

 .כדרך נוספת להודיע על אירועים

 .₪ 2000בקופה . קופה קטנה עוברת לידי שלום .ה

. מטרת הפגישה תכנון תקציב שנתי שיחל בספטמבר, 36/624' נקבעה פגישה נוספת ביום ג .ו

הבאת תכנון התקציב של . ה על כל אחד להגיע עם רעיונות לפירוט התקציבלפגישה הבא

 .השנה הנוכחית באחריות איה

 :חלוקת תפקידים –ועדת תרבות 

פעילות מותאמת , ('קטנטנים עד כיתות א)הצגה פעם בחדש : באחריות תהילה ורוני –ילדים  .א

 .בחגים' עד כיתה ג

 .ת הנוער6רכז –נוער  .ב

 רוני ותהילה –מבוגרים  .ג

 שלום –מועדון ותמיכה  .ד

 שלום –תקציבים וקשר עם ניסים שמעוני  .ה

 אורן –לוגיסטיקה  .ו

 .כולם –שיווק ופרסום  .ז

 עדין אין –ריכוז הועדה  .ח

 :לנוער בסיכון במושב מענה

לא )יש צורך במדריך חיצוני , זהו תפקיד חינוכי, ל"נוער עבור הנוער הנ יש צורך במדריך .א

 .יש לבדוק אופציה לקבלת תקציב מהמועצה או מהרווחה, (מהמושב

הבעיה העיקרית הינה הצורך במבוגר אחראי שישב עם הנוער ויוודא  –מקום לבני הנוער  .ב

 .קרב ההוריםיש לערוך בירור ב. רעיון לתורנות הורים. שמירה על הגבולות

, הרב מנסה להביא שתי בנות חדשות. הפסיקה הפעילות בשל מחסור במדריכים  :ד"פעילות בית חב

 .שלום בקשר איתו

ישנה . באחריות שלום, יותקנו מזגנים בחדר הפעילות ובחדר המדריכים: מזגנים בחדרי הפעילות

 .עדיפות לחדר המדריכים לפני חדר הפעילות



 .אחריות שמעוןב: שינוי מקום האנדרטה

הועלתה האופציה להשתמש במחסן ליד (. הגברה)עבור ציוד כבד וציוד רגיש : הקמת חדר איחסון

 .שמעון ואורן, באחריות שלום. כ"ביה

 .במועדון 42:00בשעה  6246/3' פגישה הבאה תתקיים ביום ג

 

 מייל טלפון שם

 Orenk753@zahav.co.il 53004/0-/00 אורן קדוש
 Tela_5@walla.com 004-05253/2 תהילה אלפי
  /000-642545 שלום בריגה

  530/3//-004 רוני כחלון

  000-400/040 שמעון גוואטה
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