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 מהלך הדיון: 

 בנוגע להוספת יום לצופיםקבלת החלטה  .1

בעקבות הבקשה להוסיף בשנת תשפ"ג את יום שישי לצופים עבור המרכזון הבוגר ובשנת תשפ"ד   ●

 : עבור כלל חניכי הצופים, הוצגו שתי חלופות ליום שישי שמתנהל כיום במרכזון

o יום נוסף אחה"צ.    הוספת 

o 19-2השעות של יום שישי ליום חמישי כך שביום חמישי המרכזון יפעל בין    הוספת  

 בלילה.  

רחב   הוחלט פה אחד לבחור באפשרות השנייה לפיה יתווספו שעות ליום חמישי ובכך יינתן מענה ●

לנוער בכלל ובפרט ללילה של יום חמישי שבדר"כ מועד לפורענות כיוון שביום שישי לא מתקיימים  

 לימודים.

 את שכר הלימוד בגיל הרךהעל .2

התווסף מידע לפיו אין מקורות נוספים מהם ניתן להגדיל את  , בהמשך לדיון קודם שהתנהל בנושא ●

  170משתתפת ב, שכבר כיום וכך גם האגודה תקציב לתתההכנסות של הגיל הרך. המועצה סירבה 

ומסבסד את עלות   הקיבוץ משתתף היום בעלות החינוך בכך שנותן את המבנים חינם .₪ ףאל

  כןהורדת העלויות השותפות אך הן מינוריות. על נבחנו גם אפשרויות להחינוך לחברי הקיבוץ. 

  אין מניעהולהתמודד עם ההתייקרות במשק,    העובדות  תכנית תגמולעל מנת לממן את   נראה כי 

 .  בגנים להעלות את שכר הלימודמ

התייקרויות במשק )חשמל, מזון, שירותים  ה שנבחן הגידול הצפוי בהוצאות השוטפות לאור לאחר  ●

,  כבר בשנת הלימודים הבאה )תשפ"ג(המלאה תגמול התכנית  את להוציא לפועל ומתוך רצון ( 'וכו

 . 9%נמצא שיש להעלות את שכר הלימוד ב 

ובכך   סוף אוגוסט-באמצע  נוסףהינה לסגור את המערכת לשבוע   שעלתה בדיוןהצעה חלופית  ●

 . 9%-הלימוד בפחות מלהעלות את שכר  להפחית בעלויות המערכת ופשר אית

  שתי החלופות את הנושא לעומקו ומשמעויותלהסביר   ;הוחלט לקיים שיחות עם הורי הגיל הרך ●

 לקיים סקר בנושא בטרם מתקבלת ההחלטה. אז ו
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 בקיבוץ, מועד לשולחנות עגולים ייקבע בתחילת יוני. הוחלט שלאור ריבוי האירועים הצפויים  ●

 עדכונים של מעיין, אלדד ודקלה  .4

 מעיין 

נמצא כי מועצת    , לאחר בירור שנעשה לגבי החלטת מועצת חינוך בעבר בכל הנוגע לחמץ בחינוך החברתי

חינוך החליטה כי בחינוך החברתי יוגש אוכל כשר וגם חמץ וכל ילד יעשה את ההחלטה שלו מה לאכול.  

והמקרה    עם זאת, נעשתה החרגה שבמידה ויהיה איש צוות שנושא החמץ יפריע לו תהייה התחשבות

 . יטופל נקודתית

 אלדד

על מנת לשמר    .משמעותי וקיימה תהליך עם הילדיםבמרחב איילים יש מובילה חזקה שבנתה חופש   ●

יצאה בקשה להורים להתחשב במדריכה ולא לשלוח עם הילדים   ,הן את המובילה והן את התהליך

, ההודעה לא עברה את אישורו של  בקשה דומה בהודעה להורי מרחב כפירים  חמץ. במקביל יצאה

  בכפירים יבקשו מההורים לכבד גם    לטת מועצת חינוך בעבר,לאור הח  .אלדד, מנהל החינוך החברתי 

 שומרי כשרות.ם מדריכים שהעובדה שרוב הלאור  ים ולא להגיע עם חמץכ את המדרי

. המועצה מעבירה כסף לטובת  ב-לכיתות א  בנושא ליווי ההסעות  האזורית  התקיים דיון במועצה ●

הועבר   שלא  התברר  אך  שהתחייבה  הנושא  הסכום  את  תשלים  המועצה  הסכום.  מלוא  לקיבוץ 

להעביר. אלדד יעשה את מירב המאמצים על מנת למצוא מלווה להסעה. כמו כן, הוחלט כי ביה"ס  

 יקשיח את הנהלים והתגובות בכל הנוגע להתנהגות שאינה הולמת במהלך הנסיעה. 

 ות. ים/לחפש מוביל ה. אלדד בניסיון / עדיין יש שני מרחבים ללא מוביל ●

פסח במרחבים: יש עשייה חינוכית משמעותית במהלך החופש. כל מובילה בחרה ערך סביבו היא   ●

 אלדד נכנס לתגבר.  ,מעבירה את החופש ואת הפעילויות. במקומות בהם אין מובילה

כל הצוותים עוברים הכשרה בנושא שיח חינוכי ומושקעת הרבה אנרגיה בבניית הצוותים לטובת   ●

 . הקיץ

 טיולי הצופים עברו בצורה טובה ויש עשייה טובה של הנוער. ●

 דקלה 

כאשר הם מחליטים שלא לשלוח את הילדים שלהם  מראש  עדיין קיימת בעיה שהורים לא מודיעים   ●

לגן  ביום שישי  ח האדם שגם כך נמצא במחסור. לדוגמה,  והנושא מקשה מאוד על תפעול של כ לגן.  

הודיעו. דקלה תשלח הודעה להורים לחדד את הנושא בפני   2ילדים אך בפועל רק    9פקאן לא הגיעו  

 ההורים לקראת חופשת הפסח.

 

 


