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פרוטוקול ישיבה/מפגש ועדת חינוך של מליאת המועצה בכחל מ7/11/13
משתתפים:
שירה אספינו
ענבל וורטמן
תמי חסון
דגנית אדלר
טלי קרני – ועדת חינוך
מאיר ביטון – ועדת חינוך
קרלוס גולדברג – מנהל אגף החינוך
אמנון אמר – יו"ר ועדת חינוך
פתיחה :הסבר כללי על מטרת ועדת החינוך הרשותי והמפגש לשמוע מה בישוב ,מה קיים
ומה הצרכים לטווח הקצר וטווח הארוך.
ענבל ושירה :בכחל מעט ילדים ,כ 45-מא' עד יב' ,שכבת יב' היא הגדולה ביותר.
ויתר השכבות ממש קטנות.
היתה תחלופה מאוד גדולה של רכזי נוער ,בעיקר בשנתיים האחרונות.
היה תקן של חצי משרה ולא היתה הדמות הנכונה .נכון שיש תנאים פיזיים קשים ,כחל
לא ליד מכללה ,צריכים מישהו עם ניידות.
הועברה החלטה בישוב להגדיל תקן למשרה מלאה ,המתנ"ס (עדי) וצוות הישוב מחפשים
ביחד מדריך נוער .כרגע יש ממלאת מקום לחודש ,אך מראיינים רכזים.
יש תשתית של פעילות 2 .פעילויות לכל שכבה .תנועה ועם המדריך.
ימי ג' הקצר מפעילים מועדון פתוח א'-ו' עם הרכז במועדון הנוער וביום ו' ,כתות א'-ג' במועדון
הורים משלמים.
אין השתתפות המועצה .מבקשים עזרה כ 10 -ילדים.
מועדון הנוער חזר לפעילות .יש שעת סיפור מסורתי שהמשפחות מארגנות.
תנועת נוער :ישוב רואה את התנועה כמשהו אנמי .לא יוצאים למפעילים.
לא מצליחים "להרעיל" את הילדים להתגייס .בכחל זו נקודת חולשה.
האיכות שהגיע לישוב לא מספקת .לא צריך להיות תירוץ שיש מעט ילדים ,יש להרים
פעילויות.
יש הכרח להביא לישוב מדריכים "טובים" .לתת "אפליה מתקנת".
על דעת כולם ,רמת הגרעינרים ירדה בשנים האחרונות.
נושא לדיון לפנות להנהגה הארצית לקבל רמת גרעינרים גבוהה יותר.
מבקשים לקיים דיון בנפרד בנושא היערכות התנועה במושבים לקראת השנה הבאה.
לבצע הדרכה מקומית של הרשות על הגרעינרים ,להכניס בהם "רוח קרב" .לזמן את ההנהלה
הארצית ,מחוזית ,למפגש.
בענין חוגים  -הולכים למועצות שכנות ויש גם חוג אופנים שההורים הביאו.
בענין קייטנה ,השנה לא היו במועצה .יש נכונות להצטרף.
בענין קייטנת המתנ"ס -בקשה/דרישה לערוך ישיבה ולקיים דיון אודות תכנים לקייטנה לקיץ
.2014

ישיבה עם ועדת החינוך ונציגות הישובים.
הצגות :יש להקפיד על נוהלים והנחיות ברורות לציבור המשתתפים.
צרכים:
 .1רכז נוער קבוע נמרץ במשרה מלאה.
 .2תנועת נוער פעילה ואיכותית.
 .3ד'-ו' יש פעילות משותפת עם אמנון ,פעולה .הקטע האירגוני מסודר היטב ,אך
ההרגשה שזה לא מתמצא.
מעלים רעיון לעשות פעולה עוד ברמת כורזים ,לפני הנסיעה הביתה.
הפעילה תהיה בבית הספר .יהיה נפח של ילדים.
פעילות תנועתית במתחם רמת כורזים.
 .4הרחבת נפח החוגים מעבר לימי שלישי( .חייב להיות מוכן להודעות לפני חודש אוגוסט כל שנה).
אופציה גדולה יותר.
 .5חוגים מבוגרים .יש קצת וביוזמת ההורים.
סיכום:
.1ליזום שיחה עם הנהלת התנועה לגבי מועמדים גרעינים לשנה הבאה .באחריות דני קוסן
ועם נציגי ו.חינוך מליאת המועצה.
.2בענין החוגים ,להתארגן להרחבה לקראת תשע"ה ועם פרסום מוקדם עוד בחודש הקיץ.
.3ליזום שיחה עם נציגי הישובים לגבי תכנון הקייטנה קיץ .2014
.4לדון ברעיון פעילות תנועתית בשטח בית הספר עם כלל התלמידים.
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