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פרוטוקול ועדת תרבות נוער וספורט 

 20/12/09שהתקיימה בתאריך 
 

: משתתפים
שמואל אליהו ,  שואבה–ענת אליה ,  צרעה–דליה יונאית ,  אביעזר–חנן גוטריימן 

,  זנוח–שלומי סעדון ,  מוצא עלית–ראובן צמח ,  עין רפא–עלא ברהום , תעוז-{בני}
רוני דהאן ,  נס הרים–ענת ארגוב ,  כפר אוריה–גל כפרי ,  בית מאיר–סעדיה חדד 

,  מנהל מחלקת הנוער–ערן אוחנה ,  מנהל אגף חברה ונוער–פיני תורן ,  בית זית–
 רכז –עוזי קחו ,  מנהל מחלקת הספורט–הרצל חובב ,  רכזת תרבות–יוכי פחימה 

. ספורט
 

. סקירה כללית והצגת מצגת האגף-  פתיחה – פיני תורן
זה .  צורם לי שלא הייתה התייחסות הולמת למחלקת הספורט– חנן גוטריימן

זו המועצה שיש בה הכי מעט פעילויות ספורט , משקף את יחס המועצה לספורט
.  בארץ

. לא קיבלנו פירוט על התקציב ואיך הוא מחולק,  המפתח הוא כסף– ראובן צמח
י החלטת ראש "עפ, 2010כרגע נבנה תקציב ,  בעניין התקציב– פיני תורן 

גם שאר , ₪  אלף 150המועצה תהיה תוספת תקציב למחלקת הספורט בגובה 
. המחלקות והתחומים באגף לא ייפגעו ואף יגדלו מבחינת תקציב

חסר לי מיפוי של צרכים בתחומי .  המצגת יפה ומשקפת תמונת מצב– גל כפרי
אחת . חייבים לתת כוח בידיים של היישובים בכדי להעצים אותם. ס ביישובים"התנ

. הדרכים היא באמצעות שיתוף הוועדים והיישובים
חושב שבכדי להיות יעילים . מטרות ויעדים,  יישר כח שיש תכנית– סעדיה חדד

. 'ספורט וכו, תרבות, נוער: צריך להתפרס לפי תחומים וכל דיון יתמקד בתחום אחר
וצריך לדון בהם בנפרד ולמצוא להם " נוער שוליים"לדעתי יש בעיה גם עם 

. פתרונות
ס "אלה שאינם לומדים בבתיה" תלמידי החוץ"עניין נוסף שאני רוצה להעלות הוא 

. במועצה
חושב .  רוצה לשמוע איזה מנדט וכוח יש או יהיו לוועדה הזו בהמשך– עלא ברהום

. מאוד רוצה שנצליח בעבודה משותפת, שזה אגף עם הרבה כח ועוצמה
לדעתי . רואים שהושקעה בה חשיבה,  מברכת על החוברת האגפית– ענת אליה

יש קושי במועצה בכל הקישור להערת אינפורמציה ליישובים לאו דווקא באגף 
. חברה ונוער

 
 



 בחלק מהיישובים החוסר באינפורמציה נובע מחוסר סינכרון בין – שלומי סעדון
. 'סכסוכים פנימיים וכו, הוועדים לתושבים

אבל לטעמי נותנת מענה ,  היחידה לקידום נוער עושה עבודה יפה– ענת ארגוב
קים אין מספיק כלים מקצועיים היכולים לתת מענה "לדעתי גם לענ. לחלק מהנערים

. לכל המקרים ולכלל הנוער
צ והערב ונוגעת " היחידה לקידום נוער פועלת בעיקר בשעות אחה– פיני תורן

זה לא מציאותי לחשוב שאפשר לתת מענה בכוח אדם , עם זאת. בתחומים רבים
כוח האדם שאנחנו מעמידים , ביחס לרשויות אחרות ולערים גדולות. לכל ילד ונער

. הוא גדול וראוי
 היחידה לקידום נוער עושה לא מעט פרויקטים הנוגעים לכישורי – יוכי פחימה

. אולי זה לא נחשף מספיק ביישובים, חיים
גם לייעץ בנושאים של ,  מציע שתהיה הפריה הדדית בין היישובים–סעדיה חדד 

. פעילויות שונות שמצליחות
קים מהיישובים שיספרו על מה "מציע להזמין לישיבות של הוועדה בהמשך את הענ

. נוכל ללמוד הרבה מכך' קשיים וכו, על הצלחות, שקורה ביישובים
תרבות , נוער:  מציע לסיום שנתחלק לתתי ועדות בשלושת התחומים– פיני תורן
. מ שנוכל להתמקד יותר בכל תחום ותחום"וספורט ע

בגדול הציפייה מהוועדה ומהאנשים כאן היא לפתוח בפנינו אשנבים שאנחנו לא 
. ולתת פרספקטיבה חיצונית" מבפנים"רואים 

ייזמו ויובילו למהלכים  ופעולות שישדרגו , כמובן שהכוונה היא שאנשים כאן ישפיעו
. את התחומים בהם אנו עוסקים ביחד עם מנהלי המחלקות

צריך לדעת לנווט .  יש כאן לא מעט חברי מליאה וזהו כוח לא מבוטל– ראובן צמח
. יש לנו לובי וכוח משמעותי לדחוף ולקדם דברים גם במליאה. זאת נכון ובחוכמה

, לא תהיה לנו בעיה לדחוף כל דבר, ברגע שנהיה מאורגנים ונדע מה אנו רוצים
. 'תקציביים וכו, בשביל זה אנחנו גם צריכים לדעת יותר נתונים

 
 יוכי פחימה:  רשמה       

 --------------------------------------------------------------------------------------------

, ה ביום רביעי"המפגש הבא יתקיים בעז
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