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  13 לנובמבר 10 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )21(ישיבה מספר 

  נוכחים:

  משה תמם, מיכה דוד, יואב קליימןבן חור יצחק,  והבה, מיקי פינטו, רונן מרסיאנו, יוסי

  
  , ספרנית.ויקי סליצקי

  מה., התקבלה ספריה במצב לא טוב ונדרשה עבודה רבה לשיקו12נובמבר  –תחילת עבודה 

קריאה להצלחה של המועצה המשלב את בספרייה היישובית בפעילות בית הספר  הספרייה משתתפת בפרויקט
מעודדת את הילדים לקרוא, לחבר אותם לספרים ולחזק קשר ילד ספריה. תפקדי הספרנית הוא ליצור את  –

  האווירה המתאימה לכך ולחבר את קהילת כלל המורים לרעיון.

  ים בשבוע בערב ופעמיים בבוקר.פתוחה פעמי הספרייה

  קיים שיתוף פעולה פורה ביני לבין המתנ"ס, רכזות, מנהלת בית הספר, המורים ורכזת הקהילה.

התקיימו שעות סיפור  -מנויים (מרביתם משפחתיים),  150 -לספריה, קרוב ל ממוחשבת תכנה –שגים עד כה יה
השתתפות במצעד הספרים, קיום שבוע הספר ביישוב בעידוד המתנ"ס ושעות סיפר באנגלית בעידוד היישוב, 

  "עלי כותרים". שתתפות בפרויקט(בשנה הקרובה נחזיר את דוכני המכירה של צומת ספרים), ה

ת כי דש (מדפים וכד'), מסך מחשב ומעוניינוכן נדרש רהוט ח הספרייהנדרש מקום גדול יותר עבור  -   לשיפור
  תוקם פינת האזנה.

  שעות סיפור (חיצוני) בשנה. 6הסיפור בעברית ובאנגלית,  יש להמשיך את שעות

  

  ויקי דבורקין, רכזת נוער.

  הגעתי לתפקיד לאחר שבמשך זמן רב לא היה ביקוש לתפקיד ומאחר וראיתי את הצורך של בני הנוער לגיבוש.

תיחת המועדון הכוללת פ 2014יב'. תכנת עבודה לשנת -ט' -ח' ו-ז' –הכוונה לגבש ולהפעיל לפי קבוצות גיל 
ה'. בניית תקנון לעבודה במועדון ביחד עם הנוער, פעילות "על האש" כפעילות -פעמיים בשבוע בימים ב' ו

ו' למשחקייה שתתקיים במועדון הנוער ובכך ייתן אחריות -מגבשת. פעמיים בחודש נוער חונך מזמין את ילדי ד'
הנוער, בנוסף ישתתף הנוער בדוכני מזון בפעילויות, לבוגרים ויתחיל לקשור את הילדים הקטנים יותר למועדון 

מירוץ הלפיד וחלוקת סופגניות לנוער והקהילה ולאחר מכן תתקיים מסיבה  –ישתתף בסדנאת שוקולד. בחנוכה 
  לנוער.

קולרים, חומרי ניקוי, חומרי יצירה,  2נקיון המבנה והטיפול באשפה, נדרשת רכישת אמצעים כגון  –לשיפור 
  ומדפים לאולם הגדול.לונות, מחשב נייד, וילונות לח
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  אילנית והבה, רכזת תרבות וקהילה.

 -2014שנים. השנה הוחלט על שינוי קונספט לגיבוש תכנית עבודה לשנת  5 -עובדת כרכזת תרבות וקהילה מזה כ
עבודה שבשלב ראשון הגדירה צרכים ולאחר מכן התחלקה לקבוצות עבודה לפי קבוצות יעד .  הוקמה קבוצת

 2פעילות משותפת לנוער וקהילה בפתיחת  –משחקיות  -נושאים נוספים שקיבלו ביטוי בקבוצת העבודה 
ת על אחד בבית התרבות עבור הקטנטנים והשני במועדון הנוער לגדולים יותר ובכך לענו –מתחמים שונים 

 –הצורך של כולם, פעילות מול ויקי הספרנית, תשאול תושבים לאחר אירועים, פעילות ללכידות חברתית 
במהלך שלב האכלוס ואחריו, הקמת אזור מורשת בו קליטת פנים למשפחות , +50מערכך שנתי, פעילות ילדים, 

  יוצג הליך הקמת היישוב והתפתחותו במרוצת השנים.

תושבים בחתך גיל זה), כבר נפגש עם  150) כבר החל לפעול כקבוצה  (ישנם מעל ל +50מערך המבוגרים (  
יום א'  –מועדים בהם יוקצה מועדון הנוער לפעילות זו  2המרכזת מטעם המתנ"ס וכבר נקבעו (בתאום כולם) 

  בבוקר ויום ד' בערב.

נה ללוות את המשפחות הכוו –כל משפחה תוכל לבחור אם לקבל את השירות או לא  –צוות קליטת פנים 
  הנקלטות מרגע האכלוס ועד לשלב קליטה מתקדם.

  עובד בכל מוסדות החינוך במועצה. –בשיתוף מתנ"ס בנימין  –תכנית "מעגלים" 

מערך אירועי חגים, פתיחת שנה, טקסים, מסורות, ומיוחד  –שמירה על מגוון אירועים רחב  –אירועים 
  , מפעילים, רשיון עסק עם כל הכרוך וכו'.כולל תפאורות, פרסום, שיווק –טיולים

כמות מכובדת  –חוגים בכלל הגילאים  20השנה פועלים  –איתור חוגים ושמירה על מגוון רחב ומגוון  –חוגים 
  שנים פעל חוג יחיד ביישוב) אם כי נראה שיש קושי בגיוס משתתפים לכמות הקיימת. 5מאוד (לפני 

  ים וליווי מתמשך, טיפול בחבילות מזון וכד'.ליווי משפחות, מקרים פרטני –רווחה 

החינוך מול כל מחלקות המתנ"ס, מזכירות היישוב והעובדים, מוסדות הינה רחבה והינה עבודת הרכזת 
ביישוב, קהילת בית הספר, רכזות ביישובי המועצה, השתתפות בהשתלמויות המתנ"ס (אחת לשבועיים), עבודה 

  ת מחויבות אישית לנוער (ז', י') גיוס ושימור, הפעל –מול מתנדבים 

  אוהבת מאוד את עבודתי, האתגר הגדול המצוי בכל תחום ומגוון הנושאים הנמצא בתחום אחריותי.

  

  

  

  
  רונן מרסיאנו.

 


