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תאריך24/09/08:

פרוטוקול ישיבת הוועדה המתמדת
נוכחים:
אופיר סליפולי
עומר כהני
מעיין עומר
עדי גרינברג
חגי דגן
גלעד לוי
אייל פסח
זיו יפת
ניר קסטליאנו

נושאי הישיבה:
מועצת התנועה הנ"ו – תוכנית עבודה
איכות הסביבה – החלטת מועצת התנועה הנ"ה
מועצת התנועה הנ"ו
בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת הוועדה הקודמת נכתבה על ידי הצוות המוביל ואופיר טיוטה לתוכנית
עבודה למועצת התנועה הנ"ו.
מעבר על תונית העבודה ,וכתיבת מדדי הצלחה:
מצורפת תוכנית העבודה כולל מדדי הצלחה.
כיצד למנף את ענין מועצות ההנהגה לקראת מועצת תנועה?
• לשים דגש על עשייה.
• להראות הצלחה אחת לפחות בכדי להראות לנציגי השבטים שהמועצה משמעותית ואפשר
לשנות על ידה.
יישום ההחלטות:
השנה כל הנהגה )מועצת הנהגה( תקבע לעצמה כיצד היא רוצה ליישם את ההחלטות המועצה ,והאחריות
על היישום תהיה מוטלת עליה.
שלד ללו"ז מועצת התנועה:
התחלה – ביום רביעי אחה"צ )אחרי בית ספר( עד ליום שישי בצהוריים )חזרה לפני כניסת שבת(.
יום רביעי
מליאת פתיחה
פעילות ערב
יום חמישי
 .1דיונים בקבוצות מעורבות על ההצעות
 .2התנדבות בתחום החלטות מועצת התנועה הנ"ה
 .3מליאה הצבעות וקבלת החלטות
יום שישי
עיבוד ההחלטות ברמה הנהגתית
עיבוד ההחלטות במליאת מועצה
מליאת סיכום
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דפי קידום החלטה
כל מועצת הנהגה תעבוד על  5החלטות )המספר נתון לשינוי( ובהן תשתף את התנועה ,כך שתיווצר
הפריה ההדית על דרכי הישום להחלטות .לאחר מועצת התנועה על הוועדה המתמדת האחריות לאגד את
דרכי הקידום ,לוודא שקיימת רמת אחידות בים ההנהגות לביצוע ההחלטות ושההחלטות מתבצעות בפועל.
איכות הסיבה
● לקבוע יום לכנס תנועתי בנושא ,נציג אחד מכל שבט.
● תצא כתבה לאתר התנועתי בשבועיים הקרובים
● בישיבה הבאה של הוועדה המתמדת תתקים העשרה בנושא
● הכנס התנועתי יעסוק באיכות הסביבה ,וממנו יצגו הצניגי עם פליירים ,חוברות פעולה ,ומידע נוסף
שיעזור להם ליישם את החלטת מועצת התנועה בנושא.
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