פרוטוקול
ישיבת ועדת תרבות נוער וספורט
שהתקיימה ביום שני י' בחשון תשע"ה10/11/14 ,

משתתפים:
נציגי המועצה :שלהבת מרכוספלד ,יוכי פחימה ,עוזי קאחו ,לירון אהרון.
נציגי הישובים :דוד דרומלביץ  -יו"ר ,בני אליהו ,עלא ברהום ,שאול נהרי ,מאיר סלם ,ראובן
צמח ,רזיאלה קאחו.
בני שמואל :אירוע מצוין ,אירוע יובל ליהדות קוצ'ין ,תודה ליוכי.
יוכי פחימה :הקהילה של תעוז השכילה לשתף עוד ישובים ,גורם חשוב בהצלחת האירוע.
דוד דרומלביץ :על סדר היום שני נושאים:
א .סקירה קצרה של הקיץ שעבר ולמידה ממנו.
ב .צוק איתן והיערכות האגף במהלך המבצע.
חשוב לנו לשמוע מה חסר לאגף כדי להתארגן טוב יותר לשעת חירום.
המפגש הבא בעוד כחודשיים יהיה במתכונת של "ועדה נוסעת".
עוזי קאחו :כבר לפני הקיץ הפעלנו קורס מאמנים ובמהלך המבצע פיקוד העורף הגביל את
הפעילות שהיתה רחוקה ממקלטים.
בתי ספר לכדורסל המשיכו במהלך הקיץ ,הוצאנו אותם מטווח  40ק"מ.
בעקבות המבצע בוטל מרוץ עדולם.
חשוב לי לתת מענה ליישובים שלוקחים יוזמה.
יוכי פחימה :מתארת את פעילות המחלקה על כל ענפיה.
דוד דרומלביץ :באחד המפגשים נצא לסיור – מעדיף לראות את השלוחות.

יוכי פחימה :במבצע צוק איתן היו פעילויות ,סדנאות ומתקנים ביד חריף ,בהיכל היו מופעים
עפ"י הוראות פיקוד העורף ו 35 -מופעים בחינם בישובים.
בתרבות חסרה החשיבה של כמה אנחנו ממשיכים לרתום את הקהילה לעשייה ,אני חושבת
שאנחנו לא מספיק ערוכים לעבוד ברמה רחבה יותר ,אלא יותר מול כל יישוב בנפרד.
לירון אהרון :מבחינת הנוער השנה התעסקנו יותר בנוער ופחות בקייטנות ,שילבנו ידיים עם
עיר ללא אלימות והפרויקטים שלו ,כמחלקה קיבלנו כנתון קייטנות דרך בתי הספר לילדי א -ב
והפעלנו פחות קייטנות.
לקיץ הבא – לחשוב יחד עם בתי הספר ומערך ההסעות הקיים.
יוכי פחימה :בקיץ מתקיימים הרבה אירועים במועצה ולא כולם מעודכנים ,כמועצה עלינו
לתאם פעילות ע"מ שלא יהיו כפילויות .התיאום יוזיל עלויות ומונע כפילויות.
דוד דרומלביץ :יש ליצור תיאום בין אגף חברה ונוער לבין מנהל החינוך מראש.
יוכי פחימה :ניתן לסגור סל של מפעלים שייתן באופן מרוכז ויעבור בין היישובים.
עוזי קאחו :סינכרון בין האירועים הוא מתבקש ,המופע של ריטה לדוג' גרם לביטול מרוץ –
יומן משותף לאירועי הקיץ.
דוד דרומלביץ :שמענו סקירה ,חברי המליאה מוזמנים להגיב.
ראובן צמח :כנראה שאנו מפריעים לכם ,לא ידענו ,לא הזמנתם אותנו לפעילויות האגף.
במרוץ תנ"ך תש"ח לא היה עם מי לדבר ,ביקשתם תקציב ולא שאלתם אותנו.
דוד דרומלביץ :יש לעדכן את כולנו באירועי האגף ולשלוח בדואר תכניות שנתיות.
עלא ברהום :בנושא רכזי נוער אני מצפה לתכנית יותר מסודרת ומונחית ,אני לא יכול לנהל
את הנוער .מעוניין לחבר את יוכי למבנה שקיים בעין רפא.
יש לחשוב בספורט על שינוי מיקום ליישובים שיש להם פחות חשיפה וגם חיבור בין
הפורמאלי לבלתי פורמאלי.

דוד דרומלביץ :לבקש מאופירה להודיע על כל אירוע ,מהתכנית השנתית במייל .כל אחד
יודיע לאופירה אם הוא מתכוון להגיע והיא תודיע אם יש ביטול או דחייה לאותו אדם ספצפי.
בכיכר רבין השנה ,בעצרת היו תנועות הנוער מכל קצוות הקשת .חשוב לחבר את הנוער
שלנו.
ראובן צמח :אני מדבר על פעילות בבית שלנו ,זה הדגש...
רזיאלה קאחו :אני לא יודעת כמה בני נוער שותפים לפעילות ,הסמים חוגגים ביישוב ,איפה
תנועות הנוער? אחוזים נמוכים ,אולי מס' תנועות  ...אני מרגישה שיש פספוס .
ראובן צמח :קידום נוער חסר לנו כאן ,לא שמענו אותם שנים.
שלהבת מרכוספלד :בועדה הבאה תגיע ליטל נציגת קידום נוער.
לירון אהרון :בקיץ ,דרך סיירת מחצלות הגענו ליישובים ושיקפנו לענ"קים כמה פשוט זה
להגיע לבני הנוער.
דוד דרומלביץ :הישיבה כאן היא לא אקראית ,אם למישהו מפריע עניין מסוים שייצור קשר
ישירות עם הצוות ולא לחכות להתכנסות הועדה ע"מ לקדם את הנושא.
שאול נהרי :מה גרעינר יכול לעשות במצבים של נוער בסיכון?
יוכי פחימה :יש כאן איזה בלבול ,אנחנו לא גורמים מטפלים ,חלה עלינו חובת דיווח לגורמים
המטפלים.
דוד דרומלביץ :זה נכון שבמקרה קיצון צריך להעביר לגורמים מקצועיים ,עיקר האחריות של
אנשי החינוך תהיה שם ,החריגות מהנורמה תקטן.
שאול נהרי :אפשר להשתמש בסרטים ומתודות ,עדיף על שיחות אינסופיות.

לירון אהרון :מחלקת הנוער התחילה לחשוב על מושג הענ"ק ולפרק אותו למדריך נוער
ולגורם שמתעסק עם הקהילה.
ראובן צמח :העניין הוא הסמנטיקה – לצד התפיסה שענ"ק מתעסק בכל ומד"ב מתמחה רק
בעבודה עם נוער.
שלהבת מרכוספלד :לפגישה הבאה נפתח את ענין תפקיד עובד הנוער והקהילה.
דוד דרומלביץ :בעקבות המבצע הייתה די עצירה של הפעילות ואנחנו צריכים להוסיף לתיק
צח"י }צוות חירום ישובי{ תכנית של אגף חברה ונוער.
אפשרות לרשת מתנדבים לשעת חירום – בתכנון מראש ,כמו בני נוער שסייעו בתחומים
שונים ביישוב .בני הנוער יצטרפו למאמץ וירגישו הרבה יותר.
אני מציע להקים צוות שיכין תכנית לשעת חירום .
עוזי קאחו :כדאי לערב את הביטחון בעניין.
דוד דרומלביץ :הצוות – מנהלי המחלקות  +דוד דרומלביץ  +רזיאלה.
המפגשים של הועדה יתקיימו אחת לחודשיים .בינואר יהיה סיור נודד.
לאחר מכן נזמן את ראש המועצה.
לגבי הועדה כל מי שרוצה להצטרף מוזמן גם אם הוא לא חבר מליאה.

רשמה :שלהבת מרכוספלד.

