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 מהלך הדיון:

 תקציב החינוך החברתי .1

 תוכנית אל מול ביצוע.  –אלדד ואליסיה שיקפו את מצב תקציב החינוך החברתי  ●

לאור העזיבה של כיתת תלתן את החינוך החברתי והוספת משרות מעבר למה שתוכנן בתקציב נוצר  ●

 מצב של גרעון תקציבי בחינוך החברתי.

השנה בדגש על חופש פסח התקציב הוצג לפי ביצוע שהיה עד פברואר ותחזית החל ממרץ ועד סוף  ●

 והחופש הגדול.

אלדד הנחה את כלל המובילות של הבתים לתכנן כעת את חופש פסח על מנת שיהיה ניתן לתקצב  ●

 אותו בצורה נכונה.

 אלדד ביחד עם אליסיה ודלית, מנהלת משאבי אנוש, יבדקו כיצד ניתן להוריד את הוצאות המערכת. ●

  

 בקשה להוספת יום בצופים .2

 שה שעלתה בישיבה הקודמת, להרחיב את פעילות הצופים ליומיים בשבועבעקבות הבק ●

מנת להבין מה ההשלכות  –אלדד ישב ביחד עם יובל רכז הצופים ושחר מובילת הנעורים על 

של פעילות צופים בימי שישי על המרכזון. נזכיר שכיום פעילות הצופים מתקיימת יום אחד 

תנועה מתקיימת יומיים בשבוע בימי שלישי ושישי. בשבוע, ביום שלישי, בעוד שבכל הארץ ה

כמו כן, התשלום שאנו משלמים כיום לתנועת הצופים היא על יומיים בשבוע. לאחר בחינת 

החלופות אלדד הציג שתי אפשרויות: אפשרות ראשונה היא להחליף את ימי שישי שבו 

נערים שלומדים יום  המרכזון פעל לימי שני. חלופה זו עלולה להיות בעייתית כיוון שיש

לימודים ארוך ביום זה או/ו נמצאים בחוגים ולא יוכלו להגיע ובכך לא נתנו מענה חלופי ליום 

שישי. אפשרות נוספת היא במקום להחליף את היום, לקחת את השעות שהיו ניתנות לנוער 

ילית ביום שישי ולהוסיף את אותן כמות שעות ליום חמישי כך שביום חמישי יהיה פעילות ל

 ארוכה. 

מועצת החינוך ביקשה מאלדד לבצע בדיקה כמה ילדים מגיעים לנעורים רק בימי שישי ולא  ●

מגיעים בימים אחרים וגם לא הולכים לצופים. בנוסף, כמה ילדים לומדים באנתרופוסופי 

 ולא יוכלו להנות מהפעילות הארוכה בליל חמישי.
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 :אלדד

תזוזות בתוך הצוותים ואלדד ביחד עם דלית מנהלת משאבי אנוש עובדים על ייצוב הצוותים יש  ●

 וגיוס כוח אדם נוסף למערכת.

 .הודיעה על עזיבהליאן גרופר  ●

מובילות הבתים התבקשו להתחיל לבנות את חופשת פסח. כל מובילה התבקשה לבחור ערך אחד  ●

 החופש.שיוביל את החופש ולאורו היא בונה את תוכנית 

 מתוכנן להקים בקרוב פורום הורים לצופים, אלדד יוציא בקרוב קול קורא בנושא. ●

 דקלה:

 בשבועיים האחרונים התקיימו שיחות בכל הגנים על חידוד נהלים. •

דקלה מתכננת להביא הרצאה בנושא לכלל   –בכלל הגנים עלה קושי מצד הצוותים בכל הקשור לגבולות   •

 ההורים.

בשבוע הבא דקלה תשתתף בכנס בו מגיעות צעירות להכשרה להיות סייעות בגנים כשהמטרה היא  •

 להביא אותן לעבוד אצלנו עם סיום ההכשרה.

 בשישי הבא מתוכננת הפסקת חשמל, המערכת נערכת בהתאם. •

 אליסיה:

ההעלאה נעשה בכלל נה את שכר העבודה של רכז הצופים. הנהגת הצופים ביקשה להעלות באמצע הש •

השבטים של הצופים בצורה אחידה. הוחלט שעליית השכר תקוזז מהמיסים שאנו משלמים לצופים. 

עם זאת, נושא העלויות לצופים מאוד גדולות ומתוכננת פגישה של אליסיה ואלדד ביחד עם רונן, אב 

 ניתן להוריד את העלויות. השבט עם הנהגת הצופים לטובת בדיקה כיצד

במהלך מסיבת פורים של המבוגרים היו נערים שעבדו והגישו שתייה אלכוהולית. כמו כן, התגלה  •

 שבמהלך המסיבה התרחשה הטרדה מינית. הנושא מטופל בכל המישורים.

 

והולית. ***נודע למועצת חינוך שבמהלך מסיבת פורים של המבוגרים נתנו לנערים לעבוד ולהגיש שתייה אלכ

מועצת חינוך מגנה את ההחלטה להעסיק נערים בהגשת משקאות אלכוהולים! ההחלטה בעניינו הינה שגויה 

 ואף לא חוקית! ,ולא נכונה כמסר חינוכי לנערים
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