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מיום 02.07.19
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,שלומי לוי ,אבי אטיאס ,גיא זקר ,רפי תדהר ,עומר סובול ,איציק
סלובודיאנסקי  ,גיה רותם
אורח :אלון עזרא  ,אורלי ברדוגו  ,יניב קנטרביץ
נושא
נוער:
• אלון נתן סקירה
• בחירת רכז נוער – נערכה פניה לחברת "שביל החינוך
לאיתור מועמדים ,רואינו  2מועמדים ,כרגע הוחלט
שיניב קנטרביץ ימשיך כרכז נוער בצור משה עד סוף
ספטמבר ( תקופת ניסיון) ,במידה ותקופת הניסיון
תצלח הוא יוצג כמועמד לרכז קבוע
• תכנית הקיץ – אושרה בוועדת נוער ,תוקצבה מראש.
יניב הציג את התוכנית .ניסינו להגיע לכלל הנוער,
והייתה התייחסות לבקשות הורים משנים קודמות .כל
מדרכי תנועה מחויבים להגיע לפעילות אחת ,כחלק
מתהליך הצוות ,והמדריכים החדשים יצאו למחנה ד'-ו'
כנראה על מנת להרגיש את השטח.
• קורס מדצים  ,דיווח על יציאה לקורס והצלחתו.
• ערב מתגייסים מושבי בשישי הקרוב בחוף הים.
• שיווק נושא פרסומי הנוער :נצרף את התוכנית למייל
השבועי ,אחת לשבוע יצא פרסום ממוקד .יש לשים
דגש על פעילות מושבית.
• פגישה בנושא מסיבות וההתמודדות עם תוצאותיהן
לבני הנוער והוריהם – מודעות לילדים בסיכון בשיתוף
עם המועצה ומומחית לנושא .יערך ערב בנושא
התנהלות בסיכון ב 15/7 -אצל מש' נגר
• צוות ההדרכה קובע יעדים לצוותי המדריכים .עד ה7
לחודש יקבעו יעדי יולי אוגוסט  .ב 14 -יתקיים דיון
בועדת נוער בנושא.
• הארכנו את שעות הדלקת האור בסינטטי כדי לתת
מענה למקום לשהות בצורה מסודרת.
• החלטנו לפתוח את מועדון ו'.
• אליעזר :כרגע כלל בעלי התפקידיםבנוער הם זמניים ,
נושא בעיתי מאוד שאין דמות קבועה ,ועדת נוער

אחריות ביצוע
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•
•

•

תמשיך ותפעיל את כל המשאבים עד שתמצא את
הכ"א המתאים לנוער.
יש צורך בהגדרת תפקיד מפורטת ומלאה ליניב יחד
עם הגדרת יעדים.
בני מצווה – אירוע שנת המצווה התקיים בסוף יוני
והיה הצלחה גדולה – יום משימות בתל -אביב,
בחלוקה לקבוצות בסגנון המירוץ למיליון.
שווה לבדוק לשנה הבאה אם לא כדאי להקדים את
מימוש שנת מצווה מושבית.

עדכונים:
• גזם – אליעזר :דיווח מהישיבה שהייתה אתמול
במועצה ,יש ניסיונות לפתור את הבעיה .ככל הנראה
הוועדים יתכנסו במוצאי שבת ותתקבלנה החלטות
בנושא.
• פתרון שעלה פינוי גזם במחיר נמוך מול התקשרות
אישית של הועדים.
• צריך לדבר יותר לציבור ,מה נעשה כדי לתת תשובות
לציבור .נכון להוציא מסמך מה קורה  ,איפה זה עומד
ולאן זה הולך.
• עדכון שצ"פ – שעות פעילות – מנסים לצמצם פגיעה
בתושבים.
• בית הנוער המבנה הגדול :למועצה יש בעיה תקציבית
לסיים אותו ,יש מס' אופציות ברקע ,עדכון בהמשך.
• פעילות מול צוות בגבעה ,הצוות הוקם ביוזמת הועד.
לגבי שדרוג גן טלי כרגע החל הליך מול הצוות ,הבנו מהם
מה הבקשות והרצונות ,הנושא מותנה בתקציב ,קיימת
כוונה לעשות,
• (שלומי) התקציב שלנו מוכר :כרגע עובדים על תוכנית
כוללת לפארק ואז נוכל לצאת לדרך .לא מדובר על
כסף – נתנו את הבמה לאנשי הגבעה להבהיר איך
יראה המקום .הצוות יכין תוכנית ,ניקח הצעות מחיר
ונביא תוכנית במקביל .ועדת כספים בודקת תחזית
לקראת סוף השנה ,הלוואי ונוכל לבצע את כל
הדברים ,ב .2019
• שלומי :לדעתי לא נכון לשחזר את הדברים ,על מנת
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•

שיבואו תושבים מכאן לכאן צריך ליצור משהו שונה
ולא עוד העתק לפארק שכבר קיים.
גינות כלבים – כוונה לקיים  2גינות ,מונה צוות לנושא
ברשות שרון שטרקר.
כניסה א' עובדים על ביצוע רעיון שיוצג בוועד הוקם
צוות לנושא.
משא ומתן מול היזם של המרכז המסחרי ,הוא מציע
כרגע  .₪ 100,000היו ניסיונות לערבב את הכסף עם
עוד נושאים ,המשא ומתן ממשיך ויתנהל בזמן הקרוב.

•

גיא – נושא הפרסום בלוחות מודעות ועל לוח תרבות.
העלה רצון לפרסם על לוחות מודעות.
מתפקידי ועדת קהילה לדון בדרכי הפרסום ומה נכון
לפרסום ולשווק ,באיזה מדיות להתמקד .שלט תרבות,
הינו תכנון חודשי ,מה הולך להיות בתחום התרבות.

•
•

עדכון תרבות
תכנית הקיץ נשלחה לכולם ,מכילה חופשת קיץ
עמוסת אירועים .בנוסף ב  17בספטמבר יערכו
בחירות.
 19בספטמבר אירוע יהודה פוליקר שמפיקה האגודה

•
•

ועדת פרט
פגישה לפני חודש 6 ,בנות ,התקבלה החלטה ,יצא
פרסום עם מהות תחומי אחריות .חולקו תחומי
אחריות וסיעור מוחות ,בעלי מקצוע ומענה לצרכים,
ביניהם מארז אבל.
הועדה ערכה מיפוי אוכלוסייה וצרכים .חילקה
לצוותים .ובפועל החלה בעבודה שוטפת.

•
•

צח"י
הוכנה חוברת נהלים עדכנית לפי נהלי פיקוד העורף,
תוכנית העבודה הייתה לשבץ ולסדר את כוחות
העבודה ,בשלב שני יכונסו ראשי הצוותים ומס' 2
ויקבלו עדכון ראשוני – בשנה הבאה נרחיב זאת.
צפי ל 2020הכשרה לצוותים.
מצלמות – עשינו תהליך של מיפוי צרכים חיצוני ופנימי
עם קרלוס ,רמי נגר ושקד .לפי התפיסה חשבנו לבסוף

•

•

•

•
•
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•

להשקיע גם בפנימי וגם בחיצוני (שערים  )lprמצלמות
מאתרות מס' כל התכנון יובא בפני ועדת בטחון
ב 9.7.19לאישור ואחריו לועד.
כיתת כוננות – הקמה והתאמה ליכולות ,הוסדר נושא
הביטוח וכעת נתקדם מול הצוות האחראי לנושא.

•
•

 2020תכנית אב
הוחלט להניע תהליך לפי המלצתו של עומר להיעזר
ביועצת ארגונית– .יש לבצע מיפוי צרכים – סקר
להפיץ לתושבים.
אופציה נוספת היא קבוצת מיקוד ,לנהל את האירוע
בהנחיה מקצועית ומהן להוציא מיפוי צרכים ,ומכאן
לצאת לתוכנית עבודה.
הועלו בקשות שיהיו עוד חלופות ליועצים ארגוניים –
כמה אופציות.

•

בקשה כי יו"ר ועדת נוער יהיה נוכח בכל דיוני הועד
הנוגעים לנוער

•
•

תקנון
רפי – התחילה כתיבת תקנון ,רפי נפגש עם היועץ
המשפטי ,הוא העלה את הנושאים שעליהם אנחנו
דנים ויש חילוקי דעות ומעגן אותם בסוג של נוהל
עבודה מחייב .לדוגמא :מה הליך העסקת עובד,
זה לא תקנון – כי יש חוק – צריכים שיטת עבודה
ודרכי עבודה ,נהלים.
רפי מבקש את רשות הועד להמשיך בהליך.

•
•

מליאה
אתמול היתה ישיבה קשה על הגזם לא הגיעו
לתוצאות בסופה והנושא ימשיך להיות נידון בימים
הקרובים..
תו חניה –סוכם כי תשלום  ₪ 25יהיה לשלוש שנים,
לדוור לתושבים ,מחכים לעדכון רשמי מהמועצה.
אושר  50%באגרת שמירה לבני  + 70מחכים לאישור
משרד הפנים.

•

•

•
•

•
•

תקודם פגישה עם יועצת עיסקית -
מיטל להצגת תכנית עבודה
ייבדק נושא יעוץ עיסקי עם גורמים
נוספים
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אושרה עליה בארנונה עסקית
נושא דיון סגן רב"ש בדלתיים סגורות מחמת צנעת
הפרט.

•
•
•

סיכום
חופשות :חברי הועד נא לעדכנן את גיה מזכירת הועד
על יציאה לחופשה.
חופשה נעימה

רשמה  :גיה רותם

