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 .21:00במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

  .מיכל ארנון ,מיכל מויאל, , דובי רול, איל גילת  :משתתפים

  .אורלי גלעד ,אדם סלע אביבה לוי  :התנצלו

  .טל לוי, שמוליק מלול ,יפעת וגנר, מיכל גור , איה אורון    :נוכחים
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  : דיון

 .ידון בישיבה הבאה – 25.03.18 אישור פרוטוקול .1

 .ידון בישיבה הבאה –  עליה עם רכבים למצוק .2

  :אישור תקציבי - מועדון מופת .3

אנו מעריכים . ישנה הסכמה עם האוניברסיטה כי המבנה הישן של המנהלה ישמש כמועדון עבור הגיל השלישי ••••
 ).תחזוקה+ הוצאות + שכירות (ח "ש 1,650של  עלות חודשית כוללת בסכום

, ח"אש 240התקציב הכולל של המועדון הוא . ישנה אפשרות לענות על קול קורא על מנת להקים מועדון מופת ••••
ח למשתתף "ש 45והמשתתפים משלמים , ח"אש 72כלומר , 30%משלם ) הוועד(=מתוך זה הרשות המקומית 

  .ולשלם שכר חצי משרה של רכז, ות בשלושה ימיםאנו מחויבים לספק ארוחות חמ. לחודש

) ב(הארוחות ייזרקו לפח ) א: (עיקרי הטיעונים. הובעה התנגדות לפורמט של מועדון מופת, בדיון שהתפתח ••••
ואיננו רוצים להגדיל אותו עוד ) ח"אש 50> - 5(השנה הגדלנו בצורה משמעותית את התקציב עבור הגיל השלישי 

לא ברור שנכון , ובהתחשב בכך שהוועד מתחלף עוד מספר חודשים, משמעותית מאוד מדובר בהחלטה) ג(יותר 
  .שהוועד הנוכחי יקבל אותה

למשך " רגילה"אנו נפעל במתכונת . בשלב זה הוועד איננו מעוניין להתקדם באפיק של מועדון מופת: החלטה ••••
  .לאחר תקופה זאת) והפתרונות האפשריים(ונעריך את הדרישות , שנה
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 :ול בריכהתפע .4

וקיימת אפשרות להגביל כניסה בשבת עבור מנויים או עבור מחזיקי , ד"שמוליק וטל עדכנו כי הם נפגשו עם עו ••••
אורחי . לא תהייה מכירת כרטיסיות בשבת, בכל מקרה. הכרטיסיות יימכרו אך ורק לתושבים. כרטיסיות

  .כולל בשבתות, התאגיד ימשיכו להיכנס כרגיל

בדיון פנימי . ח"אש 140כי ההפסד הצפוי להם מאי מכירת כרטיסי כניסה בימי שבת הוא  ,שמוליק טען ••••
  .ח"אש 50אמדנו את ההפסד של שמוליק בסכום נמוך יותר של , שהתפתח לאחר מכן

הוועד ימכור ). חודש בחודשו( 12,500לפיו אנחנו נבטיח לשמוליק תשלום חודשי של , דובי הציע מתווה ••••
  .והכסף יישאר ברשות הוועד, ושביםכרטיסיות כניסה לת

  .ויבדוק אם כיוון כזה של הסדר נראה להם, איל ייפגש עם שמוליק וטל :החלטה ••••

 :תוכנית לניצול הכסף לגיל הרך -ח "הצל .5

 :לפיה, ח לטובת הגיל הרך"אש 50ח לניצול "הצעת הצלאיה ומיכל הציגו את 

 .20,000סכום כולל של  -ימות  ח לכל אשת צוות בשתי פע"ש 1,000יינתן מענק התמדה של  •

  .בגנים מונחת לפתחה של המועצה) הקשה(הובהר כי האחריות על המצב , בדיון שהתפתח

  ).גם לא במרומז(מעביד / הוועד לא יישלם תשלומים לעובדות בדרך שיש בהם משום יחסי עובד  :החלטה

 .ח"אש 19סכום כולל של  -יירכשו מדיחי כלים עבור הגנים  •

  .איה ומיכל יתאמו מול אורלי. מאושרת -ישת מדיחי כלים רכ: החלטה

    .₪ 2,000 -ייערך יום כיף לצוות ביתרת הכסף  •

בו תוענק להם מתנה כספית משמעותית , איה ומיכל יציגו בתיאום עם סיגלית תוכנית ליום כיף לצוות: החלטה
  ).תלושי קנייה, למשל(

 .ח"ש 5,000ערת של עלות משו -ימבורי 'קיים גם רצון לשדרג את הג •

  .ימבורי'איה ומיכל יציגו הצעה לרכישת ציוד עבור הג: החלטה

 .ידון בישיבה הבאה – ?בקשה לקבורה -קבורה בבית עלמין  .6

ידון בישיבה  – הנחיות מוניציפליות לשטחים ציבוריים במדרשה שימושים לקבוצות חיצוניות בדשא המרכזי .7
 .הבאה

  :שונות .8

הוצאנו מכרז , קיבלנו אישור מהמועצה( שמות רחובות שלטי, )התחילו לעבוד(יל ורום שתפ :איל עדכן קצרות ••••
 ).בטיפול המועצה, יש להמיר את הקול הקורא במכרז(גינון דרך האוניברסיטה , )זוטא

  .יפעת עידכנה לגבי התוכנית של ערב יום העצמאות ••••

  .בים"של המד" ההעסקה הגלובלית"דובי מבקש לבדוק את נושא  ••••

  

  

 גילתאיל : םרש


