תנועת הצופים העבריים בישראל
הוועדה המתמדת לשנת הפעילות 2009 – 2008
מועצת התנועה הנ"ה
תאריך08/03/08:

פרוטקול ישיבת הוועדה המתמדת
ישיבה שניה 5.3.2008
נושאי הישיבה:
•סיכום והסברה על סמינר הועדה המתמדת.
•הסברה על נהלי העבודה שנכתבו ואישורם ע"י הועדה.
•בחירת נציגים לצוות המוביל.
•התחלת תהליך עבודה בנושא הקמת וביסוס מועצות הנהגה.
•בחירת תפקידים נוספים :אחראי/ת יחסים בינ"ל
 2מוודאי הגעה
כותב/ת פרוטוקול
אחראי/ת החזרי נסיעות
ועדת פרסום 3 -נציגים
ועדת הנהגות -אחראית על תהליך העבודה בנושא הקמת
מועצות הנהגה וביסוסן.
•בחירות ליושב ראש הועדה המתמדת.
 .1סיכום והסברה על סמינר הועדה המתמדת
•רוב תכני הסמינר נמצאים באתר.
•תכנים שעדין לא נמצאים באתר יעלו במשך השבוע הקרוב.
•חשוב להיכנס ולראות את המצגות בשביל להיות מחוברים.
 .2נהלי העבודה
הנהלים הוקראו ושונו לפי דברי חברי הוועדה .הנהלים הכתובים הם הנהלים שאושרו.
ישיבות:
● הישיבות יתקיימו כל יום רביעי ,אחת ל 3-שבועות ב  17:30על תלבושת צופית מלאה.
● בכל תחילת ישיבה מחולק לו"ז הישיבה -כדי שהישיבה תהיה מאורגנת.
● בד"כ את הישיבות מעביר היו"ר והצוות המוביל.
● כל ישיבה תפתח במשחק קצר.
● בכל ישיבה ישנה חלוקת עבודה ועדכון.
● בין ישיבות הועדה המתמדת תהיה לפחות ישיבה אחת של תתי ועדות ,וצוות מוביל.
● מכל ישיבה צריך לצאת עם משימה לישיבה הבאה.
● היו"ר והצוות מוביל מנהלים משימות ומוודאים ביצוע.
ועדות ותפקידים:
● צוות המוביל -שמתוכו נבחר היו"ר.
● כותב פרוטוקול.
● אחראי/ת יחסים בינ"ל.
● מוודאי הגעה ) 2אנשים(.
● ועדת פרסום 3 -חברים ,ומתוכם גם אחראי אתר.
● אחראי/ת החזרי נסיעות.
● ועדת מוסדות דמוקרטיים -שתהיה אחראית גם על נושא מעוצות ההנהגה.
צוות מוביל:
● הצוות המוביל מתכנן את הישיבות של הועדה כולה ,ומתכנן לו"ז של הישיבה.
● הצוות המוביל אחראי על תתי ועדות ,ומתעדכן לגבי מה שקורה בהן.
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הצוות צריך למצוא כמה שיותר במה לוועדה המתמדת.
מפזר את כל הנושאים וההחלטות על גבי השנה )תיעדוף ההחלטות(.
מתכנן על איזה החלטות ידובר בכל ישיבה.
יתכנס לפחות פעם אחת בין ישיבות הועדה המתמדת.

נוכחות
● פרסום רחב יותר להנהגות שישלחו נציגים.
● הסברה טובה יותר למרכזי ההנהגות ,ולשכב"גים בהנהגות.
● להשתדל להביא נציגים מכל מגזרי וחלקי התנועה )לדוגמה :צופי ים ,צופי שבא ,צופי העדה ,הנהגת צבר
וכד'(.
תקופת הקיץ
● במהלך הקורסים התנועתיים להסביר יותר על הועדה המתמדת ,מקום לתת בו במה לוועדה.
● בזמן הקיץ לא לעשות הפסקה של פעילות ,תתי ועדות והצוות המוביל ימשיכו להיפגש ולפעול.
● ישיבה  2 -1לפחות של הוועדה המתמדת במהלך הקיץ.
 .3בחירת נציגים לצוות המוביל
אביב ביטון )הנהגת חיפה( ועומר כהני) -שרון-צפון( נבחרו כנציגים לצוות המוביל בסמינר הועדה המתמדת .ולכן יש
צורך לבחור עוד  2נציגים
נבחרו בישיבה:
נגה רוזנברג )דן-רמת גן(
סער חסון )שרון-דרום(
 .4התחלת תהליך עבודה בנושא הקמת וביסוס מועצות הנהגה
● נכתב בסמינר בוועדה דף בנושא קידום ההחלטה של הקמת מועצות הנהגה ,ובו נכתב התהליך להקמת וביסוס
מועצות ההנהגה.
● תוכנית העבודה הוצגה ,ושונתה לפי דברים שאמרו חברי הועדה.
● הוקמה ועדה שתטפל בקידום ויישום התהליך .בנוסף הועדה תכתוב/תחדש פורמט ישן להקמת מועצות הנהגה כולל
אופי המועצה ,נציגים וכד'.
חברי הוועדה:
● אורי גינוסר)הנהגת חיפה(.
● דן דבירי )הנהגת ת"א(.
● עמיר ברטל )הנהגת איילון(.
 .5בחירת תפקידים
•אחראית יחסים בינ"ל  -זיו יפת )דן-רמת גן(.
•מוודאי הגעה – סער חסון ועופר )שרון דרום(.
•כותבת פרוטוקול – אביב ביטון )הנהגת חיפה(.
•אחראית החזרי נסיעות  -גל צוברי )הנהגת ת"א(.
•ועדת פרסום – עמיר ברטל )הנהגת איילון(.
שני יונה )הנהגת החוף(.
אלמוג סקלקה )הנהגת צפון(.
 .6בחירות ליושב ראש הועדה המתמדת
התמודדו :סער חסון ועומר כהני
נבחר :עומר כהני -הנהגת שרון -צפון.

חזק ואמץ,
הוועדה המתמדת
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