פרוטוקול מספר 31/70

מישיבת וועד שהתקיימה ביום 31/30/70
בחדר ישיבות במזכירות.
נוכחים

:

 מנהלת מוניציפליתחוה כהן
 יו"ר הועדעומר רימשון
אלי אליאס ,פייגה גלית ,בכנר יובל ,שרונה רודוי ,ניר יגל – חברי ועד

חסרים  :פונרו יובל ,מרק שגיא -חברי ועד
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אישור פרוטוקול .31/70
הצגה ואישור תקציב חינוך בלתי פורמלי מתנ"סים תשע"ד.
בקשה להשקעה במשק הלימודי.
אישור ועדת מתנ"סים.
דיווח על התנעת תהליך הקמת אגודה קהילתית.
שונות.

מהלך הדיון והחלטות:
 .7אישור פרוטוקול.

הפרוטוקול אושר.
 .2תקציב מתנ"סים תשע"ד
בהשתתפות רונן קפלן ,ענבר לבני ,צחי רוזנברג.
הוצג התקציב המתוכנן לשנת תשע"ד (ללא החופש הגדול) .עקב גירעון שנוצר בשנת תשע"ג ,הוחלט לתקצב
בנפרד את שנת הלימודים ואת תקופת החופש הגדול ,כדי שכל תקופה תהיה מאוזנת בפני עצמה .אי לכך
נאלצנו להעלות את תשלומי ההורים בכ ₪ 06-לחודש ,בתקופת הלימודים.
התקציב אושר( ,עם בקשה לבחון שוב את נושא הצהרון).
.3בקשה להשקעה במשק הלימודי.
בהשתתפות אריה ברוש.
ליטל חן הגישה בקשה להשקעה במשק הלימודי (שיפוץ של מספר כלובים הרוסים+החלפת גג אסבסט) בעלות
של כ .₪ 0066-יש צורך בפינוי האסבסט בהתאם לחוק .יש אישור עקרוני להשקעה .ליטל תביא לחוה תכנית
יותר מפורטת.
 .4אישור ועדת מתנסים.
א .הועד נותן גיבוי לכל הועדות הפועלות תחתיה (חינוך (מתנ"סים וחברת ילדים) ,גיל הרך ,תרבות ,בריאות,
איכות הסביבה ,מוגנות ובית כנסת) .חוה תפרסם באתר את שמות האנשים הפועלים בכל ועדה וועדה).
.0התנעת תהליך הקמת אגודה קהילתית
הוחלט בועד בשנה שעברה על הקמת אגודה קהילתית במולדת .צוות שכולל את יואב אורג ,עמוס דותן וחוה כהן
קיים כמה פגישות מקדימות ועכשיו נתחיל לצאת עם פרסום לקראת הקמת האגודה הקהילתית.
 .0שונות
א .הושלם פרויקט הבאת בית הכנסת למולדת .ביום כיפור בע"ה יתפללו שם בפעם הראשונה .תודה לחיים
שלוש שדאג ופעל רבות להבאת בית הכנסת למולדת .הקמנו צוות לבית הכנסת שכולל את רני ברוש,
חיים שלוש וניר יגל.
ב .דנה בן פורת החליטה להפסיק את עבודתה בתור רכזת תרבות של מולדת .יצאנו במכרז למציאת
מחליף/פה לדנה .נקוה שנצליח למצוא מישהו מתוך היישוב .תודה לדנה שעשתה עבודה נהדרת!
רושם הפרוטוקול :חוה כהן – מנהלת מוניציפלית

יו"ר הועד המקומי :עומר רימשון
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