פרוטוקול ועד מקומי 27/07/2016
חברי ועד נוכחים :לימור רגב ,זהר בן-ברק-זילס ,אופיר בן-פורת ,מאיר מלול ,חיים בן-יוסף
משתתפים :שאול אבידב ,רוני אלקנה-לביא ,ורד שוחר-יפה ,ורד לוין ,דפנה טבת ,יניב שמעציון ,מעוז בר-און ,תמר עמיעד ,יאיר מור

נושאים שעלו בישיבה:
 שאול אבידב הציג בפני הועד המקומי את פרוייקט כיתת הכוננות בנהלל שהוא יזם ומעוניין לקדם.
היוזמה מבורכת והועד המקומי תומך בו ברמה העקרונית והמעשית כאחד ולכן הועד הקצה
לפרוייקט סכום של  ₪ 4000עבור רכישות ציוד לכיתת הכוננות והתארגנות .יש לציין כי המועצה
האזורית תורמת לפרוייקט זה את כל ההכשרות הנדרשות לחברי כיתת הכוננות ובנוסף שאול
ינסה לגייס חסויות לקבלת ציוד אפשרי כתרומה .ההחלטה התקבלה פה אחד.
 תקציב החינוך לשנה"ל תשע"ז לגיל הרך בנהלל הוצג לועד המקומי והתקיים דיון בשיתוף ועדת
חינוך .הועד ביקש להביא בפניו אופציות נוספות לאיזון התקציב בתכנון תשע"ז .לאחר קבלת
החלופות הנוספות הועד יצביע על אישור התקציב.
 ועדת חינוך ביקשה לקיים דיון נוסף בועד המקומי ,באשר לדרך בחירת חברי ועדת חינוך
בנהלל .התקיים דיון והוחלט לשנות את החלטת הועד משיבתו הקודמת והחל ממועד החילופים
הקרוב של חברי ועדת חינוך ,תוסר ההגבלה על חבריה ,כלומר כל נציג הורים שירצה להיות
חבר בועדה באופן קבוע ,יוכל לעשות זאת ללא הגרלה או בחירות .ההחלטה התקבלה פה אחד.
 תמר עמיעד הגיעה לועד המקומי וביקשה להביע את מורת רוחה מהעובדה שבריכת השחיה
פתוחה רק ארבעה בקרים בשבוע לטובת שחיינים .בקשתה של תמר היא שהבריכה תהיה
פתוחה בכל שבעת הבקרים בשבוע החל משעה  07:00לשחיינים.
הועד דן בעניין ובדק את העלויות הכרוכות בכך .הוחלט להשאיר את המצב הקיים על כנו בעונת
הרחצה הנוכחית .ההחלטה התקבלה פה אחד.
 עידן ירדנאי ,הרב"ש .הודיע שהוא יוצא לחו"ל לתקופה של חודשיים .את עידן יחליף בהיעדרו-
בועז כהן.
הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי ,10/08/16 ,במזכירות.
נושאים שיידונו:
 -הצגת תכנון מול ביצוע תקציב תשע"ו הועד המקומי – חצי שנתי.
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