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פרוטוקול ועדת תנ"ס מיום 23/09/19

משתתפים: רותם אלקובי, רותם אלקיים, חן גורלניק, זוהר בן שימול, מיכל ליס , עומרי וידן, גיא 

נודל,  נראיה הרואה , יואל וינגרטן. 

  טורניר כדורגל השני מאוד מוצלח, אירוע הבא יתקיים ב 14.11.19 בנען. 

  טקס פתיחת השנה לא יתקיים עקב אילוצי משרד החינוך, במקום יתקיים טקס פתיחת 

הקיץ ב 16.06.20. 

  יום תנועות הנוער הדתי – עבר בצורה מוצלחת בהשתתפות שר החינוך וראשת המועצה. 

  בימות פיס- עידן עמדי , השתתפו כ- 2000 איש  היה ערב מוצלח מאוד. 

  כנפיים של קרמבו- בקיץ היה סמינר לבוגרים שרוצים לקחת חלק , בנוסף נערך יום 

חשיפה לבוגרים אליו הגיעו 35 בני נוער. כרגע מנסים לגייס בוגרים לליווי החניכים, כל 

חניך צריך 2 מלווים. 

  נפתחו 2 חוגים מונגשים לילדים עם צרכים מיוחדים : כלבנות ופסיכודרמה. 

  פסטיבל חוויה בכרם  יתקיים ב 3.10 בכרם ברקן בפסטיבל יהיו דוכני מזון , מייצגים , 

טעימות יין , להקות מקומיות ומופע מרכזי של אלון אולארציק, אפרים שמיר ומזי כהן , 

האירוע מיועד על-2000 משתתפים במכירה מראש. 

  למחרת יוזנק לראשונה בישראל מרוץ הבוז'ולה בשיתוף מרתון ישראל. 

למרוץ הבוז'ולה נרשמו למעלה מ-3,000 רצים. המרוץ יכלול 3 מסלולים  5 ק"מ, 12 ק"מ 

ו- 21 ק"מ שיוזנקו מכרם ברקן כולל תחנות בדרך של טעימות יין , מוזיקה , כיבוד 

ומייצגים אומנותיים. 

המרוץ אינו תחרותי , הוא היתולי הרצים מגיעים בתחפושות.  

בסיום המרוץ תתקיים מסיבה צרפתית עם אומן צרפתי , יריד אומנים, דוכני מזון 

ומכירת יין. 

נושא המתנדבים במרוץ לא צבר תאוצה , לכן גויס כח אדם בתשלום. 

  הקפות שמחות תורה יתקיימו ביישובים שהגישו קול קורא . 5 יישובים ישתתפו ויקבלו 

 .₪ 3,000

  פתיחת מרכז צעירים – הרעיון הינו להקים מרכז צעירים לצורך סדנאות, קורסים 

וכדומה. 

כרגע הנושא בבחינה האם להמשיך לקדם את הנושא וכיצד? נבחנת האפשרות להמשיך 

את הפעילויות בפיזור ליישובים. 



הצעות הועדה לתכנית עבודה ל 2020:

  טורניר טניס לגילאי 18+ בין יישובי המועצה- לא מתוכנן ל 2020. 

  טורניר סטריט בול וכדורסל בין יישובי המועצה- קיים בתכנית עבודה 2020.

  הצגות בבימה לשמר ולנסות להגדיל תדירות. 

  למנות נאמני ספורט ביישובים. 

  תזמורת נוער ייצוגית  ולהקת מחול ייצוגית כחלק מחזון לעתיד. 

  קתדרה- בראייה עתידית להביא תכנים נוספים לקתדרה. 

  לבחון  קיום ערב לעידוד הנוער לשנת שירות , מכינות, שרות לאומי וכדומה.

  חלוקת מלגות למצטיינים במוזיקלי- ייבחן בתכנית העבודה 2020. 

  אליפות טניס שולחן למבוגרים – חן תבחן את הנושא אחרי נובמבר. 

פגישת תנ"ס הבאה נקבעה ל 01/12/19 בשעה 18:00

רשמה: רותם אלקיים 
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