לכבוד חברי מועצת הנוער,
הנדון :לוח זמנים-מליאות תש"פ
אלון שבות

חברי מועצה יקרים
נבחרתם להיות נציגים של נוער גוש עציון -להוביל ,ליזום וליצור.
תפקיד זה הוא זכות גדולה אך כולל בתוכו גם חובות.
על מנת שנוכל לעשות את תפקידנו בצורה הטובה ביותר,
נפגש אחת לשלושה שבועות למליאת מועצה.

אלעזר
איבי הנחל
בת עין
גבעות
הר גילה

במליאה זו -נלמד את הצרכים ,נקבל כלים ונחליט החלטות.
ולאחר מכן -נחלק תפקידים ונצא לעבוד.

כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור

המפגשים הכרחיים לעבודה נכונה ושוטפת.
ולכן ,כל חבר מועצה חייב להגיע לכלל המפגשים.
מצ"ב תאריכי המפגשים לשנה הקרובה -אנא שריינו ביומנים.

מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
מרחבי דוד

ב ב ר כ ה,
חנה נבון
מנחת מועצת הנוער
העתק-שי ששון מנהל אגף נוער וצעירים

נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
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תאריכי מליאות מועצת נוער -תש"פ
אלון שבות

להלן תאריכי מליאות-אנא שריינו תאריכים אלו ביומנכם.

אלעזר

המפגשים יערכו במתנ"ס גוש עציון או ביישובים ,בין השעות ,17:30-19:30
(אא"כ הודענו אחרת).

איבי הנחל
בת עין
גבעות



יום חמישי ,ב' חשוון" -31/10 ,יוצאים לדרך "...מליאת פתיחה חגיגית



יום חמישי ,כג' חשוון -21/11 ,בוחרים -בחירת תפקידים במועצת נוער והכנה לאירוע חנוכה



יום חמישי ,כא' כסלו -19/12 ,זה בידיים שלנו!  -מטרה משימות ויעדים לשנה הקרובה.



יום חמישי ,יב טבת" -09/01 ,קולות מהשטח" -הגדת משימות מתוך בירור ביישובים.



יום חמישי ,ד' שבט" -30/01 ,איך מרימים פרוייקט?" לומדים ועושים.



שישי -שבת  ,כו'-כז שבט -21-22/02 ,שבת מנהיגות



יום חמישי ,א' ניסן" -26/03 ,בדיקת דופק" -בוחנים התקדמות ועמידה ביעדים.



יום חמישי ,כט' ניסן" -23/04 ,משואה לתקומה" -לומדים בשטח



יום חמישי ,כ אייר" -14/05 ,הכל אני יכול בחופש הגדול" -יוצרים קיץ משמעותי!



יום חמישי ,יב סיוון" -04/06 ,כוח הנוער" -להאמין ,ליצור ,לשנות



ימים שלישי -רביעי ,א'-ב' תמוז –23-24/06יומיים סמינריון -מסכמים שנת עבודה ומגדירים

הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
מרחבי דוד
נווה דניאל
נוקדים

מטרות לשנה הבאה

פני קדם

*יתכנו שינויים בזמני המליאות.

קדר
ראש צורים
שדה בועז

לו"ז מליאת מועצת נוער -כללי
התכנסות וכיבוד קל
לומדים
מסכמים -מה התקדמות ההחלטות מהמליאה הקודמת.
מחליטים
מחלקים משימות
סיכום מליאה.
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שדה בר
תקוע

