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תאריך14/05/08:

פרוטקול ישיבת הוועדה המתמדת
ישיבה חמישית 14.5.2008
נושאי הישיבה:
●
●
●
●
●
●
●

שבוע המודעות לניצולי השואה בארץ.
הצגת הפרויקט מטעם נציגי גרעין תמורה.
איכות הסביבה בשבטים.
צוות פרסום -הצגת הפעולה למרכזי השבטים.
פתיחת תהליך העבודה על ההחלטה החדשה :העברת תהליך חינוכי בנושא האלימות לכל חניכי השכבות+ .
בחירת הוועדה האחראית על ההצעה.
בחירת מוודא הגעה חדש.
בחירת נציגים נוספים לוועדת פרסום.
הנציגים -ותפקידם בוועדה -תפקוד בין הישיבות ומשימות.

 .1שבוע המודעות לניצולי השואה בארץ
 #הצגת הפרויקט ותהליכו ע"י נציגי גרעין תמורה )תהליך הפרויקט יועלה מאוחר יותר(.
#הצעות שהועלו:
•שיתוף פעולה של גרעין תמורה והנציגים של הוועדה עם גורמים חיצוניים שיעזרו לפתח את הפרויקט
)לדוגמה -מדריכים ממכון משואה /המכון עצמו(.
#החלטות שהתקבלו:
•ייכתב תיק פרויקט שיכלול את התהליך ,ותכנית עבודה מסודרת.
לישיבה הבאה ועדת שבוע המודעות לניצולי השואה וגרעין תמורה יעבדו ויבנו תכנית מובנת שיהיה אפשר לעבוד
עליה.
תועבר לגרעין תמורה חלוקת האחריות לגבי מי מעביר.
 .2איכות הסביבה בשבטים.
 #פרטים שנאספו עד עכשיו על ההנהגות והשבטים:
•שרון צפון -היחידה שהעבירה מספיק חומר .מועבר בהנהגה תהליך חינוכי .ברוב השבטים קיימים פחים
במרחק שימוש ,משתמשים בכלים רב פעמים ,ישנה הדפסה דו צדדית ברוב השבטים -גם ברמת ההנהגה.
•צפון -ברוב השבטים אין בקרבת מקום פחים ,או בשבט ,כמעט כולם מדפיסים בצורה דו צדדית,
ומשתמשים ברוב ההנהגה בכלים רב פעמים.
•חיפה -ברוב השבטים אוספים בקבוקי פלסטיק ופחיות -בשבט בצורה עצמאית ,ברוב השבטים יש פחים
במרחק שימוש ,והרוב לא משתמשים בפחים ,חלק מדפיסים בצורה דו צדדית.
•ירושלים -ברוב השבטים אין פחים ,אבל אוספים בקרטונים ,אין כמעט מחזור של נייר ,פעולות בטיולים או
לפני טיולים הם על איכות הסביבה.
•חוף -ברוב השבטים אין כמעט פעילות כלשהיא של מחזור ,אבל התחיל תהליך קטן לקראת המחנה קיץ.
#כל השאר לא העבירו פרטים.
 .3צוות פרסום -הצגת הפעולה למרכזי השבטים.
#מצגת -הייתה בעיה ,ועכשיו עדי אחראית על המצגת.
#כתבה על פעילות הועדה -עמיר ברטל.
#הפעולה למרכזים -פעילות קצרה שתפתח את הפעילות ותעביר את המסר של הוועדה.
מצגת והסברה באמצעות המצגת.
 40 -30דקות.
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 .4פתיחת הצעה :העברת תהליך חינוכי בנושא אלימות לכל חניכי השכבות.
אביב -אחראית הצעה.
הצעות:
#עצרת רבין תהיה השיא של השכבה הבוגרת ,ותהיה תנועתית.
ועצרת רבין ההנהגתית עם החניכים תפתח את התכנית.
#אם נספיק לבצע את היעדים שיקבעו עד נובמבר עצרת רבין תסכם את התכנית גם לחניכים.
#חברי הועדה האחראים להצעה:
•אביב -חיפה -אחראית ההצעה.
•דן -ת"א.
•אורי -חיפה.
•עדי -שרון צפון.
•אייל פסח.
 .5בחירת מוודא הגעה חדש.
עופר -שרון דרום.
כפיר -שרון צפון.
בחירת נציגים נוספים לוועדת פרסום.
עמיר ברטל
עדי גרינברגר )שרון צפון(
 .6הנציגים -ותפקידם בוועדה -תפקוד בין הישיבות ומשימות.
#ועדת שבוע מודעות לניצולי השואה -לסיים עם גרעין את תמורה את התהליך ,ולבנות תכנית מסודרת שכבר אפשר
להתחיל לעבוד אליה ,בנוסף לשקול את ההצעות שהועלו לגבי קשר עם גורמים נוספים שיכולים לעזור בתכנית) .מכון
משואה(.
#פרסום -לסיים את המצגת עד יום רביעי  – 21.5עדי.
אלמוג סקלקה -להעביר את החומר לעדי כשי שתסיים את המצגת.
הוועדה לסיים לתכנן את הפעילות למרכזים -ולהכין אותה סופית מוכנה להעברה.
#צוות מוביל -נציגי הצוות ייקחו כמה הנהגות שעליהם הם יהיו אחראים ,חברי הצוות יהיו מחולקים למרחבים ,ויעזרו
במרכזי מרחב.
#לכולם -לחשוב על רעיון איך הנציגים ישבו בפורום מרכזים צעירים עד שיקומו מועצות ההנהגה ,כדי שמה שקורה
בוועדה יועבר הלאה.
 #לחשוב האם וכיצד שמיניסטים יכולים לקחת חלק בשנה הבאה בוועדה המתמדת.
בעיות בין הישיבות:
#נגה -איכות הסביבה ,המרכזים לא עונים חוץ מ .4-מרכזי ההנהגה בקושי עונים) .שלחה מייל על הבעיה(.
#הראל -בעיה עם הקמת מועצות ההנהגה ,לא מעניין את השכב"גיסטים בהנהגה ,ולא רוצים.

חזק ואמץ,
הוועדה המתמדת
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