 22יולי 2018
פרוטוקול ועדת תנ"ס מתאריך ה28/5/2018-
משתתפים :גרשון צחור ,עומרי וידן ,רותם אלקובי ,מרסל עמירה ,משה כהן ,מיכל ליס ,חן
גורלניק וגליה זיגלבוים אברהם.
שעת ישיבה17:30 :

מנהל אגף תנ"ס -רותם אלקובי
•
•
•

עברנו תהליך מכרוז לכל מערך החוגים.
אירועי מרץ-אפריל :עדלאידע ,גמר מאמנט ,הכוח הנשי 70 ,שנות מוזיקה ישראלית,
אירועי תרבות יהודית ,גזרת המומחים ,צעדת הרצל ,יום העצמאות ,טור גזר.
בריכה השחייה בבית חשמונאי -עונת הרחצה התחילה בתאריך ה.3/5/18-

מדור ספורט -חן גורלניק
•
•
•

עיקר העבודה שלנו בתקופה האחרונה ,הערכות למכרזים של נותני השירות בחוגי
הספורט-בדיקת תנאי הסף והגדרה של כל מדריך.
קייטנות קיץ -בניית פעילויות ומערך הקייטנות לפי צו הפיקוח.
חוברת חוגים -מתחילים לבנות ולהכין את חוברת החוגים לתחילת שנת הלימודים
תשע"ט.

יחידת נוער וצעירים -מיכל ליס
יחידת הנוער:
•
•
•
•
•

מצליחים לעמוד בלו"ז השנתי כפי שנקבע בתוכנית העבודה בתחילת השנה.
אירועים חדשים :קורס ועדות נוער -לקורס הגיעו  14משתתפים מיישובי המועצה.
השאיפה לבנות פורום קבוע של ועדות נוער שיפגשו כל חודשיים.
טיול אביב -בוטל בעקבות תנאי מזג האוויר.
פעילויות הקיץ פורסמו בחודש יוני.
טקס פתיחת שנה בנוער יתקיים בתאריך ה -28/8/2018-כיתות ד'-ו' -יטיילו ולאחר מכן
יגיעו לאירוע המרכזי ,כיתות ז'-ח' -יעבור פעילות אתגרית ולאחר מכן יגיעו לאירוע
המרכזי ה-טקס.

יחידת הצעירים:
•
•
•
•

היחידה עובדת לפי תוכנית העבודה שנקבעה בתחילת השנה.
פעילות קרובה :הרצאה של יעל פפר ,התקיימה באשכול פיס.3/6/18 ,
שיתופי פעולה :זאפה ,מחלקת תרבות ,מדור תרבות יהודית ,מחלקת רווחה.
פעילות עתידית :קורס מערי"ם.

תרבות יהודית -משה כהן
•
•

התקיים מפגש של תנועות הנוער הדתי השונות במועצה.
כ 25-בתי כנסת במועצה השתתפו באירוע מעמד עשרת הדיברות ואף חילקו מתנות
לילדים שהגיעו.

•
•
•

בחג פורים ,בתי הכנסת במועצה השתתפו באירוע קריאת המגילה.
בחג ראש השנה ,נזמין את כלל בתי הכנסת במועצה לתקיעת השופר.
אירוע שבת אחדות התקיים בהצלחה.

מחלקת תרבות -מרסל עמירה
•
•
•
•
•
•

השנה השקנו את סדרת ההרצאות "גזרת המומחים".
אירוע מוצ"ש תרבות ממשיך בהצלחה.
כמות הופעות הסטנדאפ עלתה.
החלה ההרשמה למינויי הצגות ילדים.
נעשה שיתוף פעולה עם יחידת הצעירים.
פסטיבל חוויה בכרם ה 5-של המועצה יתקיים בין התאריכים.30-31/8-1/9 :

רשמה :גליה זיגלבוים אברהם

