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9/20131 

 2019 ביולי 17' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .20:30ונקבעה לשעה  בביתה של הדסהישיבה התקיימה 

  , פינקלשטיין רן, מנחם אופיר, אלון גור, עינב משה, טלי אילני, הדס אדר, אבשלום כהן   :משתתפים

  .גלעד ברודרס  :התנצלו

  .אורלי גלעד, ערן פורת     :נוכחים

  

  :וםסדר י

 . 26.06.2019מתאריך  אישור פרוטוקול .1

 .עדכון – 2019תקציב  .2

 .ישיבת חינוך .3

 .רים"תב .4

 .רפי נשיא –יועץ ארגוני  .5

 .היטל שמירה .6

 .הצטרפות חברי וועד .7

 .העלאת תשלום הורים לחינוך הקהילתי המשלים .8

  .שונות .9

  

  : דיון

 .יאושר בישיבה הבאה – אישור פרוטוקול .1

   .חר עדכון נוסחאותמצורף לא – עדכון חצי שנתי – 2019תקציב  .2

מבקשים להבין מדוע כלל , אבשה ידבר עם אלון לגבי השתתפות המועצה בפעילות החינוך הקהילתי המשלים •

 .הישובים מקבלים סכום דומה ממחלקת החינוך כאשר אין התייחסות לכמות הילדים

  .חודשים יש לקיים ישיבה בנושא תקציב 3אחת ל  •

  : יש לקבל החלטות בנושאים הבאים

 .תוספת לתקציב₪  6,000 דצמברעד חודש  ספטמברמחודש  שכירות משרד נוסף •

 .לתקציב₪  26,000תוספת של  סגירת שבתות בחודש אוגוסט •

 .יש לקחת בחשבון שהוצאות סעיף קהילה ותרבות יגדלו •
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  .סיכום מסודר יצא בימים הקרובים. אנשים שהגיעו לפגישה 35עדכנה כי היו למעלה מ טלי  – ישיבת חינוך .3

  .ידון בישיבה הבאה – רים"תב .4

אבשה ייפגש עם רפי נשיא בשבוע . תהיה השתתפות כספית של המועצה ושל הוועד בתהליך הייעוצי– יועץ ארגוני .5

  .הבא ויעדכן בהתפתחות

יש לקיים פגישה במועצה . ר גבייה ריאלי באוניברסיטה"לגבי מ אורלי תבקש מאמיר פירוט – היטל שמירה .6

אורלי תקבע פגישה במועצה עם . ולהוציא הסכם ישיבה שבה המועצה תסגור את הפער ותחתום על מסמך הבנות

  .אבשה

לכלל כפי שהיא הוועד יציג את התמונה , תקציבית ולא יגבו הכספים מהאוניברסיטה ומהתאגידבמידה ותהיה בעיה 

  .תושביםה

  .ידון בישיבה הבאה – הצטרפות חברי וועד .7

  .ידון בישיבה הבאה – העלאת תשלום הורים לחינוך הקהילתי המשלים .8

  .שונות .9

  אורלי גלעד: רשמה

  

 


