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 23.07.19פרוטוקול ועדת תנ"ס מיום 

רותם אלקובי, רותם אלקיים, מיכל ליס, מרסל עמירה, זוהר בן שימול, משה כהן,  משתתפים:

 , יהודה, נריה הרואה. עומרי וידן, שירה מנשה, איתי שלהבת, גינגי

 

היה מוצלח, עלתה נושא בעיית התקציב ביישובים , במידה והפעילות -טורניר כדורגל •

 תתרחב עלול לפגוע  ברצון התושבים בשיתוף פעולה בעתיד .

 לקראת שנת החוגים הבאה אנחנו גדלים בקבוצה נוספת. -ליגת מאמאנט •

 החוגים.לחה בכל שלוחות צעברו בה -מופעי סיום החוגים •

לקראת שנת החוגים הבאה הורדו חוגים בהם הביקוש לא היה רב,  -שנת החוגים הבאה •

כמו כן התווספו חוגים חדשים כגון: סיירות, תריאטלון, כושר קרבי והכנה לצהל, 

 אומנות בנען, חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים וכדורגל נשים.

 חוגי האנגלית והמתמטיקה עברו לאגף החינוך. •

פרויקט חדש של תנועת נוער לילדים בעלי צרכים מיוחדים , את  -ים של  קרמבוכנפי •

 הפרויקט תוביל מיכל ליס , מנהלת מחלקת הנוער במועצה.

 יתקיימו בסוף חודש אוגוסט בכל השלוחות. -ירידי חוגים •

החל משנת החוגים הקרובה הרישום לחוגים יהיה רישום אינטרנטי  -רישום לחוגים •

 כמו כן בירידי החוגים יוצבו טבלטים לרישום אינטרנטי. בכרטיס אשראי,

 19.08.19הרשמה לחוגים תיפתח ב  •

חוגי הסטודיו מוצאים גם לגיל השלישי, בנוסף קיימים חוגי  -חוגים לגיל השלישי •

 פלדנקרייז, בונה עצם, טניס שולחן, קתדרה, הורה גזר וחבורת הזמר.

ומעלה  מכלל  'תלמידים בכיתות ד 250-הסתיים השתתפו כ 1מחזור  –קייטנות קיץ  •

 .היישובים כולל הסעות , כמו כן התקיימה קייטנה גם לציבור הדתי בנוף איילון 

 התקיים בבית חשמונאי, נען וחולדה. -מרתון אנגלית ומתמטיקה •

 לילדים המיועדים לנבחרת/ קיימים בנבחרת. -קייטנת ג'ודו •

 ת הנוער פעילות נינג'יה  במשמר איילון.התקיימה לכל תנועו -פעילות קיץ לנוער •

 עם חניכים מכלל היישובים כולל הסעות.  23.07.19נפתחה ב  – 2מחזור  -קייטנת ספורט •

תנועה ארצית ששייכת לשומר החדש , תתחיל לפעול ביישובים  -התנועה החדשה •

 שהתפצלו מבני המושבים.

  04.10ביקבי ברקן , למחרת  3.10המסורתי יתקיים השנה ב   6-פסטיבל חוויה בכרם ה •

ייפתח לראשונה בארץ מרוץ הבוזולה כחלק מאירועי פסטיבל חוויה בכרם  בשיתוף 

 רצים. 2500-מרתון ישראל עד כה נרשמו למעלה  מ



 

 

 

 

 הנושא . + נשמח להפצה וקידום18קיימת רשימת מתנדבים לאירוע הבוזולה לגילאי  •

המועצה מקיימת שיתופי פעולה עם מיני ישראל וניתנים כרטיסים להופעות בהנחה  •

 לתושבי המועצה.

 במהלך השנה יתקיימו ימי סדנאות בתשלום ביישובי המועצה , לאוכלוסייה הבוגרת , •

₪,  100סדנת ציור עלות למשתתף  20/08+  , הסדנא הקרובה תתקיים במשמר דוד ב 18

 המועצה. רישום דרך אתר

יתקיים מופע של עידן עמדי במסגרת בימות פיס , האירוע יתקיים באנדרטת  01/09/19ב  •

 חיל ההנדסה במשמר דוד.

 טיולים שעד היום היו בשבת יהיו מעתה לסירוגים פעם בשישי ופעם בשבת. -טיולים •

 משנה לשנה מס' הנרשמים עולה . -קתדרה •

 פתוחה לקהל הרחב . ביום השואה תתקיים הרצאה בקתדרה אשר תהיה

יישובים שהביעו נכונות לקיים אצלם את אירועי שמחה  5ניגשו   -קול קורא שמחת תורה •

 תורה בסיוע המועצה.

 .18:00בשעה  04.11.19פגישת ועדת תנ"ס הבאה נקבעה ל  •

 

 

 רשמה: רותם אלקיים 

    


