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פרוטוקול ועד אגודה קהילתית מס  2/2019מיום יד' אדר א' תשע"ט19.02.2019 ,
נוכחים :נתנאל קבלן – יו"ר ,רמי בן ארצי ,עינת סלומון ,דנה שנהב (מנהלת אגודה קהילתית)
נעדרים :מוטי שולץ ,ירון גוטליב
סדר יום:
 .1אישור מורשי חתימה
 .2פגישה ודיון עם ועדות חינוך ,נוער ,בני עקיבא
 .3עדכונים
החלטות:
מספור
1

נושא
אישור מורשי חתימה

תוכן
הועד מאשר את מורשי החתימה כדלהלן:
קבוצה א:
 .1נתנאל קבלן ת.ז 021775739
 .2רמי בן ארצי ת.ז 058864141
 .3עינת סלומון ת.ז 038709580
 .4מוטי שולץ ת.ז 054067194
 .5ירון גוטליב ת.ז 025625666
קבוצה ב:
 .1יניב שפיר ת.ז 034458521
גיורא לונדון ת.ז 053524674
דנה שנהב משיח ת.ז 038703526
חתימה של אחד מקבוצה א  +חתימה של אחד מקבוצה ב בתוספת
חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס ,מחייבת את האגודה לכל
דבר ועניין.

2

פגישה ודיון עם ועדות חינוך ,נוער
ובני עקיבא (בנוכחות נציגי הועדות
ורכזת הנוער)

הנהלת הקהילה הזמינו את הועדות להכרות ,להצגת התחומים עליהן
הן אחראיות ,למציאת שת"פ ,להבנת גבולות כל ועדה ולהכנה
לתקציב .2020

הערות

אחריות טיפול
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ועדת חינוך:
הועדה מתעסקת בטווח הגילאים  – 0כיתה ו' .סוגיות בהן מטפלת
הועדה :ניהול המעון ,מצוקת מקום בגנים ומציאת פתרון יחד עם
האגודה השיתופית והמועצה ,ציוד מיושן בגנים ,התנגדות להורדת
סייעת בגן טרום חובה וכדומה .בנוסף ,הועדה מארגנת אירועים
משפחתיים לטווח הגילאים הנ"ל.
לטענת חברות הועדה ,המידע מהמתנ"ס מתפזר ואינו עובר דרך
צינור אחד שרואה את התמונה הרחבה .על כן תקציבים מתפספסים
בשיטת כל הקודם זוכה במקום שיהיה צפי כספי מסודר מהמתנ"ס.
ועדת נוער:
מטפלת בגילאי ז' – יב' .הועדה תומכת ועוזרת לרכזת הנוער .ימי
פתיחת מועדון הנוער :חמישי ומוצ"ש ,כאשר פעם בשבוע יש פעילות
מובנית ופעם בשבוע מועדון פתוח.
יש פגישות חתך לאורך השנה ,פגישה פעם בשבועיים עם כלל
הרכזים במועצה ופעם בשבוע עם מנהל היחידה במועצה.
הועדה מקבלת סקירה שוטפת ועוסקת בהתייעצויות.
הועדה מבקשת לקבל פירוט של תקציב הנוער.
כמו כן ,רכזת הנוער והועדה מבקשים לקדם פרויקט של הקמת פינת
הנצחה לפי בקשת משפ .דוד כפינת טאבון עם פרגולה שתהא קרובה
ונגישה לבאי מועדון הנוער.
נקבע כי ייערך סיור מסודר בנושא למציאת פתרון מתאים.
צוות בני עקיבא:
מטפל בגילאי ד' – יא' .בני עקיבא פעילים בעיקר בשבתות.
הצוות מלווה את הקומונרית ,עוזר ותומך בהתנהלותה מול ההורים.
סוגיה לטיפול :מימון עלות הקומונרית השנה ושנה הבאה לאור
המלצות השירות הלאומי כי לא ניתן שיגורו יחד פחות מ  3בנות
שירות.
בנוסף סוגיית התאמת המבנה לפעילות.
ועד האגודה הודה ובירך את פעילות הועדות.
3

עדכונים

א .הוועד קיבל עדכון מדנה לגבי פגישה במועצה עם המחלקה
המוניציפאלית וחלוקת הסמכויות בין התחומים שהמועצה
לוקחת לאחריותה :כל השטחים הפתוחים ,תאורת רחוב ,גני
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שעשועים ,מתקני כושר ,גינון ציבורי ומערכות השקיה ,מים
גינון ,ניקיון ציבורי ,אולם הספורט ומגרשי הספורט ,פינוי
אשפה ,אשפה מוצקה ,פינוי גזם .בהמשך יתווסף שירות
טיאוט.
על כל פניה יש להתקשר למוקד המועצה והם יטפלו לפי תעדוף
הפניות.
ב .הוועד קיבל עדכון מדנה לגבי פגישה עם מנהלת המתנ"ס.
המתנ"ס מעוניין לשתף פעולה ולנסות להביא תקציבים
נוספים .לשם כך הם מבקשים תוכנית שנתית שתוגש להם
במאי לגבי שנת הכספים הבאה .כמו כן ,המתנ"ס רוצה להגיע
לפגישה עם ועדות הישוב.
ג .הוועד קיבל עדכון לגבי פגישה עם ממונה המועצה הדתית
אביעד בנוכחות רמי ,תיפי ודנה .אביעד הבטיח כי דוחות
הנה"ח יישלחו בהקדם ואם חסרים כספים הם יושלמו .כמו כן,
הוא העריך שהתקציב לשנת  2019יהיה כ  .₪ 54,000בנוסף
המועצה הדתית מממנת את הוצאות המקווה .אביעד הבטיח
כי הוא יעשה מאמצים להביא תקציבים נוספים לפעילויות
תרבות יהודית.
רשמה :דנה שנהב
נתנאל קבלן – יו"ר_____________________ :

