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9/20141 

 2019 ביולי 22' בביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .20:30בביתה של הדס אדר והחלה בשעה הישיבה התקיימה 

  .טלי אילני , עינב משה, ברודרסגלעד , הדס אדר ,מנחם אופיר, אבשלום כהן   :משתתפים

  .אלון גור, רן פינקלשטיין   :התנצלו

  .אורלי גלעד, ערן פורת     :נוכחים

  

  :ות לדיוןהצע

 .אישור פרוטוקול .1

 .העלאת שעות עבודה של יגאל .2

 .רים"תב .3

 .הצבעה בנוגע לשינויים בתקציב .4

 .צטרפות חברי וועדה .5

 .העלאת תשלום הורים לחינוך הקהילתי המשלים .6

  .שונות .7

  

  : דיון

   - 26.06.2019פרוטוקול מתאריך  – אישור פרוטוקול .1

   - 17.07.2019פרוטוקול מתאריך  –אישור פרוטוקול 

השלב הראשון .  השונות הנוער עלתה שאלה בנוגע לערכים של תנועות – פגישת תושבים בנושא תנועת הנוער עדכון .2

נושאים  3 .שני לבחון את הערכים של כל תנועה ותנועה ואז לקבל החלטההשלב ה. להבין מה הצרכים של היישוב

  :מרכזיים שעלו

 .תכנים ערכים חשובים .1

 .שירות השירות ומי מקבלמי נותן , מידת העצמאות של הנוער .2

 .תפקיד החינוך הקהילתי ביישוב .3

 .חיבור בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי .4

  ?האם הייתה שאלה על שיתופי הפעולה בין תנועת הנוער לבין החינוך הקהילתי המשלים •

  .המועצה מעוניינת לעבוד מול תנועה אחת

  .החלטה בנושאחשוב שהיישוב יקבל , יש ועדה במועצה שמובילה את התהליך

  

בשבוע הבא יתקיים דיון עם נציגי היישוב בנוגע לתקצוב , אבשה דיבר עם אלון – תקצוב בחינוך הקהילתי המשלים

הוועד יבחן מחדש את תשלום הורים לפעילות השנתית של החינוך  .המועצה את פעילות החינוך הקהילתי המשלים

  .הקהילתי המשלים
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  ל אבשה ואורלי עם אופיר צימרינג ורפי נשיא לאחר כנס הועדה הכוללניתתתקיים פגישה ש – ייעוץ ארגוני .3

  . אבשה ייפגש עם רשם האגודות במחוז דרום ויבין מה האפשרויות העומדות בפנינו – הקמת אגודה קהילתית .4

  .נושאים נוספים, היטל שמירה ,תתקיים אסיפת תושבים בנושא חניה  20:30בשעה  ספטמבר 11יום רביעי ב .5

  .יילת מלצר תגיע לישיבת הועד להעלות נקודות בנושא חנייה והיטל שמירה כהכנה לאסיפת התושביםא

  : הצבעה .6

בשיתוף עם ₪  5,000תשלום עד . פעמים באחריות יותם להסתובב איתו 12מבקשים להזמין לוכד כלבים עד 

  .המועצה

  .בעד 6:  החלטה

 :הצבעה .7

  .הסדרת סמכויות הפקח במדרשה בהקדם האפשריבנוגע לוילחצו נציגי המליאה יפנו לאדוה 

  .בעד 6: החלטה

  .לחודש₪  1500דבר עם סיגל בנוגע לשכירת משרד נוסף בפחות מ י גלעד .8

  .ה לגבי שילוט עסקי"אורלי תדבר עם מחלקת שפ .9

  .יש אישור של עד מסגרת השעות המאושרת  – העלאת שעות עבודה של יגאל .10

   – רים"תב .11

מוסדר בתוכנית . ווה צין בתוך פרויקט שביל אופניים הולכי רגל מפשפש נווה צין צפוניהסדרת צומת מיטרני נ •

 .כוללת של המועצה

   – הצבעה בנוגע לשינויים בתקציב .12

 .הועד לא יסגור שבתות נוספות באוגוסט •

, לחודש לא כולל הוצאות חשמל₪  1500הועד קיבל החלטה להקצות לרכז הביטחון חלל עבודה בסכום של עד  •

  . ארנונה, מים

 ידון בישיבה הבאה – הצטרפות חברי וועד .13

 ידון באחת הישיבות – העלאת תשלום הורים לחינוך הקהילתי המשלים .14

   .רים"נקודות ראשונות שחורות ברשימת התב 6רים ל "תכין חוברת תבאורלי  – שונות .15

  

  

  29.08.19 : ישיבות הועד הבאות

  

  אורלי גלעד: רשמה

  


