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הציפה בכלליות את האתגרים שעומדים בפני נה ועדת חינוך ואת המתנדבים בה. היא לי הציגה את מב

 החינוך ואת הקושי לתפקד בועדה גדולה ובמציאות שהחינוך נמצא תחת אחריות המועצה. 

כ"כ התייחסה לנושא מבני החינוך והתנגדות הוועדה לכך שתהיה שם אפילו פעילות אחת, חד פעמית, 

 ן היתר גם שימוש באלכוהול ע"י מבוגרים. שמכילה בי )מסיבת פורים(

  -הטיעונים לסירוב הוועדה  

 מדובר במבני חינוך. .א

 נעשתה עבודה של הוועדה מול הנוער למניעת שימוש באלכהול במבנים.  .ב

 הועדה תתקשה להעביר לנוער את ההסבר לשימוש אלכהול במבנים. .ג

 הועדה מציעה השתתפות כספית ע"ח תקציבי החינוך לטובת הקמת מקום לטובת האירוע.  .ד

             

 :שני הציגה את האתגרם שעומדים בפני צוות פורים           

 אין מקום אחר בישוב לקיים את מסיבת פורים. .א

איש וזה האירוע היחיד שנעשה עבור המבוגרים במהלך  100שנה שעברה הגיעו למסיבת פורים למעלה מ  .ב

 בישוב.  18ויש גם יותר צעירים מעל גיל השנה. וגם השנה יש לחץ מצד המבוגרים לקיים את המסיבה. 

 18 -ני המפעיליות הקהילה והתרבות  נעשות עבור הילדים והנוער וכמעט ואין בעבור ב 100%כמעט  .ג

 ומעלה.

 למרות פטריות ומחממים. ויקרה, חבל על הכסף כשיש מבנה.  –אלטרנטיבה של אוהל בעייתית כי קר  .ד

 

את  הויקיים דיון בנושא ויעביר לועד צוות פורים בשם שני הוועד שמע את הטענות הן של ועדת חינוך והן של 

 .החלטתו

 

 

 

 



   -דיון בועד 

האימרה החוזרת כי המועדונים הינם מבני חינוך היא לא נכונה. המבנים  אינם מיועדים רק למבני  .א

 חינוך. הם הוקמו כדי לשרת את כלל הציבור. 

המבנים אכן שירתו את כלל הציבור לפני שהחינוך עבר למועצה ונערכו בהם לא פעם, פעילויות מטעם  .ב

 ועדת קהילה גם למבוגרים וגם לנוער. 

ע במועדונים הללו, כשעבר החינוך למועצה, "הועברו" גם המבנים שבהם הוא גם התבצ החינוךומאחר  .ג

מתקיים וגובשה שם התפיסה כאילו המבנים שייכים רק לחינוך ולנוער. וככה  חונך הנוער שלנו, שזה 

המועצה ראשת מנהלת החינוך מטעם המועצה, המנכלית הקודמת ושייך לו. תפיסה זו חוזקה ע"י 

הקודמת שדחו באגרסביות כל ניסיון של תושבים לבקש שיאפשרו שימוש במועדונים גם לקבוצות 

 ות והתערבו ברגל גסה בהתנהלות הישוב. אוכלוסיה אחר

בתקשורת שלה עם הנוער וביכולת שלה עומדת היום בפני אתגרים קשים  ועדת חינוך הובהרה הנקודה ש .ד

 לקיים עימו שיח על שימוש במבנים למבוגרים. 

לא פחות בעיתית מאשר  וך מסיבת מבוגרים שיש בה אלכוהול הינהלממן מכספי החינ הצעת ועדת חינוך, .ה

 להשתמש במועדון. 

 

 החלטה

  יבחנו מרוקות תקציב אחרים.עם חימום ראוי וכן עלויות של אוהל  יבחןו יעשה מאמץ נוסף צוות פורים

 המסיבה תערך שם. –אם יהיה ניתן לעשות זאת 

 ם המסיבה תערך במועדון או לא תתקיים בכלל. הועד יאלץ להחליט א –אם העליות יהיו גבוהות מידיי 

 

 פגישה עם ועדת ביקורת .3

ם ומשימות לשנה חברי הועד הציגו בפני ועדת ביקורת את עצמם ואת פועלם בועדות השונות. העלו אתגרי

הקרובה ופרסו את אג'נדת הועד. כ"כ נערך שיח על דרך ההתנהלות של ועדת ביקורת מול הועד ומול 

 התושבים. 

 סיכום:

ועדת ביקורת הינה ועדה עצמאית ללא רפרנט מטעם הועד. וככזו היא רשאית לפנות לכל גורם באגודה  .1

 ולשאול שאלות ולקבל מידע. 

הועדה תוציא דו"ח  מסכם לציבור על נושא שביקרה שהוא כולל בתוכו את השאלות ששאלה ואת  .2

 ההתייחסיות שניתנו לה על ידי מי מחברי הועד / עובדי האגודה ואת המלצותיה. 

 הועד והועדות יתכנסו לתוכנית עבודה שנתית שוטפת עד כמה שניתן. ועדת ביקורת ממליצה ש .3
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