תנועת הצופים העבריים בישראל
הוועדה המתמדת לשנת הפעילות 2009 – 2008
מועצת התנועה הנ"ה
תאריך16/4/08:

פרוטקול ישיבת הוועדה המתמדת
ישיבה רביעית 16.4.2008
נושאי הישיבה:
•משלחת לגרמניה
•מעקב אחרי החלטות מועצת תנועה:
oמועצות הנהגה
oשבוע המודעות לניצולי השואה
•החלטת מועצת תנועה – איכות הסביבה בשבטים
•הנהגת צבר
•ועדת פירסום

 .1משלחת לגרמניה
משלחת לוועדה המתמדת בשיתוף עם תנועה שמקבילה לצופים בגרמניה.
בין התאריכים 14 :לאוגוסט 4 -בספטמבר.
המשלחת כוללת 10 :ימים בישראל -יחד עם המשלחת הגרמנית,
 10ימים בגרמניה -גם של  2המשלחות.
המשלחת תעסוק בכמה נושאים חשובים שבהם עוסקת גם הועדה המתמדת ותיפגש עם אנשים וארגונים שעוסקים
בנושא.
)המשלחת מסובסדת חלקית ע"י תנועת הצופים ,וגם ע"י התנועה הגרמנית(.
מי שרוצה יכול לצאת -לא חובה.
פרטים נוספים בהמשך
 .2מועצות הנהגה
פרומט מועצות הנהגה – דיון בנקודות שהועלו.
אישור הפרומט – מצורף בקובץ נפרד.
 .3שבוע המודעות למצבם של ניצולי השואה
תקבע ישיבה עם גרעין תמורה לאחר פסח.
נציגים בישיבה :נגה ,גל ,כפיר.
 .4איכות הסביבה בשבטים
בחירת צוות:
יובל ,מעיין ,אייל .מלווה מהצוות המוביל – סער.
מעבר על תוכנית העבודה.
הצעות לצוות:
*קורס שבטי -תג איכות הסביבה.
*קורס אישי -תג איכות הסביבה.
*כתיבת פעולות על הנושא -אפשרות להיעזר בחומר ובפעילויות של שרון -צפון.
*להחליט על יום במחנה קיץ -יום איכות הסביבה" ,יום ירוק".
*יום פעילות כלשהוא שכל התנועה עוברת פעילות בנושא איכות הסביבה.
 .5הנהגת צבר
זיו  -מעדכנת את הנציגות של הנהגת צבר בתוכן הישיבות ,והם רוצים לקחת חלק בפעילות על איכות הסביבה.
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מועצת התנועה הנ"ה
ריכוז משימות עד לישיבה הבאה:
●

ועדת פרסום:
 .1מצגת מוכנה27.4 -
 .2כתבה מוכנה27.4 -
 .3פעילות מוכנה27.4 -

●

צוות שבוע מודעות לניצולי השואה:
 .1לקבוע ישיבה אחרי פסח ,גם עם הארגון.
לברר יותר פרטים בנושא ,ולהסבירם בישיבה הבאה.

●

צוות איכות הסביבה:
 .1לדאוג לאסוף מכולם את הדפי נתונים על השבטים בהנהגות עד ה29.4-
 .2להתחיל להעלות הצעות של פעילויות שיעשו שקרב השבטים בתנועה כדי להעלות את המודעות לנושא
איכות הסביבה) .ניתן לקחת רעיונות משרון -צפון(.

●

צוות מוביל:
 .1להתחיל לפרסם את פורמט מועצות ההנהגה.
 .2להוסיף לרשימת המיילים את נציגי הנהגת צבר)להיעזר בזיו(.

●

כל נציג:
● עד ה  30.4לקבוע תאריכים עם מרכזי ההנהגות לישיבה איתם ,וגם ישיבה עם מרכזי השבטים בהנהגה שבה
תועבר הפעילות ,ותוצג המצגת.
ולשלוח תאריכים לאלעד או לעומר .חובה!!!
)במידה וישיבת מרכזי השבטים בהנהגה היא בבוקר .1 .הנציג יפסיד לימודים עם אישור -שיקבל מהוועדה מראש ,ויעביר
את הפעילות עם אישור.
 .2לבקש להעביר בסמינר או שפעילות מיוחדת שבה יהיו כל המרכזים .לדוגמא :סמינרי קיץ.
.3לבקש להזיז את הישיבה לאחה"צ(.
*במידה ולא מוצאים פתרון או שהמרכזים לא מוכנים לבצע או לקבוע ישיבה לפנות לאופיר או אלעד שידברו עם
המרכזים.
●

למלא דפי איסוף נתונים על איכות הסביבה בשבטים ולהעביר עד ה  29.4לסער אלעד או עומר ,או למייל
של הוועדה המתמדת.

חזק ואמץ,
הוועדה המתמדת
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