
  11.2.22מתאריך  פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ

 

, לירון גלאם, שרהלה סננס, מרב אוליניק וגבי נוכחים: אלי גרציאני

 .צפתי

 

חסרים: ורד דקל, עדנה מלאכי, נורית זר אביב, יוליאנה אלמוג ורותם 

 עמוס.

 

 .דיווח מפגש נוער במחנה קיץ במלניץ, אוסטריה .1

ועוד שתי מלוות, למפגש עם בני יצאה משלחת של שישה בני נוער 

 .נוער מהערים התאומות של ויטן

 אמרו, שלעולם כמו גם המלוות תה בלתי רגילה ובני הנועריהחוויה הי

 לא ישכחו את החוויה שעברו.

רקע חינוכי בליווי  לקח מהמחנה הוא, שלכל המלווים, חובה שיהיה

 בני נוער.

למחנה ולהכין תוכנית פעילות  יש לקיים הכנה טובה לפני היציאה

למחנה ונים המשתתפות. חשוב להגיע ראש כל המשלחות להפעלת

כמו כן חשוב לעדכן את ההורים מידי  למען מיקום טוב בביתן האירוח,

, בסיום המחנה חשוב לקיים שיחת סיכום עם כל מלווי הקבוצות יום.

 בכדי לשפר לקראת המפגש העתידי.

, מוסיפה רבות לתוכנית ר סיום המחנהתוספת יומיים במינכן לאח

 המפגש.

 .משלחת מבוגרים לויטן .2

המסקנות נשים.  6בסוף יולי יצאה משלחת מבוגרים בה לקחו חלק 

: א' יש למצוא מועד מתאים לנסיעה בכדי לאפשר  לגבי המשלחת היו

לרבים יותר לקחת חלק בנסיעה.  ב' יש לוודא היטב שהתוכנית תענה 

 3בתוכנית האירוח יש לשלב לפחות ג'  על ציפיות חברי המשלחת.

ד' רצוי  ימי טיול בגרמניה ולא לרכז את התוכנית בויטן והסביבה.

 .עניין רב יותר בנסיעה להגדיר מחנה משותף לקבוצה ובכך לעורר

 ה' רצוי שהטיסה הלוך ושוב תהייה ללא תחנות ביניים.

 קבוצת נוער מויטן .3

. לאחר תה אמורה להגיע בחודש אוגוסט קבוצת נוער מויטןיהשנה הי

קבלת רשימת הנוער מויטן התברר שחלק מחברי הקבוצה הוא מעל 



פרש הוחלט שה 16-11ומאחר ובני הנוער שלנו הם בגילאי  22גיל 

. מאחר וכך בוטל אירוח הנוער, הגילאים אינו מאפשר את אירוחם

דבר שיצר משבר גדול. לאחר פגישה וברור הנושא, הוחלט, ששנה 

 .הבאה תגיע קבוצה נוער מויטן עם דגש על הגילאים

 ביקור מקהלת "כנרת" מויטן .2

 מהלך חג סוכות"כנרת" מויטן אמורה להגיע לביקור קצר במקהלת 

ביחד עם מקהלות עין ורד וחרות כפר הס, באשכול הפיס  ואף להופיע

. המקהלה תשהה במועצה כשלושה ימים ולאחר 16.11-בתאריך ה

 .ימים לטיול ברחבי הארץ 11מכן תמשיך לעוד 

 המלצת הוועדה .5

, לתכנן שנת העבודה החולפת, לאור האירועים של הוועדה ממליצה

 .הלת המועצהעבורו אישור וגיבוי מהנ לתכנון רב שנתי ולקב

  

 

 

 


