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 אלמוג.

 מזכירת היישוב מעין שוורץ :סיכמה

 

 :סדר היום

נערכה היכרות בין משתתפי הישיבה. נציגי הצופים הציגו עצמם. ציינו שכולם מלבד אהוד  .1

 אלמוג הינם מתנדבים הפועלים למען הצופים.

-הוצגה מצגת, בה ניתן הסבר על תנועת הצופים )תנועה ממלכתית, אמשתתפים בפני ה .2

 פוליטית(. בהמשך המצג הוצגו פרטים הנוגעים לשבט להב, שבט הצופים בבית חשמונאי:

 שבט להב נמצא תחת הנהגת איילון של תנועת הצופים העבריים בישראל. .א

 .חניכים, כולם תושבי היישוב 75חניכים ולמעט  400-בשבט להב יש כ .ב

השבט מקיים רצף פעילויות שיא לאורך כל השנה. הכולל יציאה לטיולים, מחנות  .ג

 ופעולות מדי יום שלישי ושישי.

אהוד אלמוג עובד במשרה מלאה כמרכז השבט. בנוסף השנה גוייסה בחצי משרה  .ד

 ההדרכה בשבט.רכזת הדרכה על מנת לקדם את יכולות 

חלקה ₪.  80,000תקציב הצופים מטעם המועצה והועד המקומי עמד על  2018בשנת  .ה

 48,800-והוועד תיקצב את הצופים ב בחודש(₪  2600)₪  31,200של המועצה עמד על 

.₪ 

המועצה תעביר סכום של  יעבדו בשבט שני מרכזים, לשם כך, 2019שבשנת הצפי הוא  .ו

 48,800וסיף את תקציב הועד לצופים קרי במהלך השנה. לסכום זה יש לה₪,  62,400

 ₪.  111,200: מהמועצה ומהועד ציב הצופיםקכלומר ס"כ ת₪, 

, בהנחה שהועד משמר את התמיכה של הצופים 2019סיכום התכנון התקציבי לשנת  .ז

 משנה קודמת:

 הכנסות הוצאות

312,000 291,800 

 

 סיכום:

אש"ח, על מנת להגיע לתכנון תקציבי  19בגובה של נציגי הצופים ביקשו תוספת תקציב  .1

 הנושא ידון בישיבת הועד הבאה.  מאוזן.

נציגי הצופים ביקשו תמיכה בהיבטים הלוגיסטיים של בלאי מבנה הצופים. זאת ללא קשר  .2

 לתקציב הקיים.



 
רשימה של התמיכה הלוגיסטית  -הועד ביקש מהצופים להכין בנק פרוייקטים לתיעדוף .3

 לל זה השלמת גדר הצופים החסרה.הנדרשת, בכ

הצופים התבקשו לשים יתר הקפדה על שמירת הסביבה, הציוד והמבנים. הצופים מצידם  .4

 ביקשו אורח רוח והבנה.

 משותפת פעילות להמשך תקווה והביעו הפורה הפעולה שיתוף על בירכו הצדדים שני .5

 .מוצלח

 


