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 אגודת מתיישבי שריד:  הרשותשם 

 __9: _ מספר חברי ועד הנהלה_____  .   2022/21/8: ____ תאריך הישיבה

 :   המשתתפים בישיבהחברי הוועד שמות 

 ניב אבנרי, יואל אייזנברג. , דביר חן, גיורא רמותרביב לויטה, מנור ברק,  ,ניר רושקין, דורון זבולון

   , שי סלוצקי, יורם שטינברג, יוסי ריגלראגודה(מקומי וועד  )מנהל  יובל סלע: מוזמנים 

- טליה בן ארי מנהלת החינוך החברתי – 3ענבל זוסמן מנהלת הגיל הרך; מוזמנים לסעיף  – 2לסעיף מוזמנים 

 חגית אבנריו עומר ברנע –  - 4לסעיף  הילתי ונעה אשכול נציגת וועדת חינוך;ק

 . שי רוזן: חסרים 

 

 סדר היום של הישיבה: 

 סדר יום :  

 ישיבה קודמת.   אישור פרוטוקול .1

 הצגה לאישור תקציב חינוך הגיל הרך .2

 קהילתי -חברתיהצגה לאישור תקציב חינוך  .3

   חייביםהסדר עם  .4

 תחילת דיון   –בית עלמין  .5

 עדכון חניות גמל  .6

 

 

 ול : פרוטוק

 

 . מאושר – 2022 7  17מיום ישיבת ועד הנהלה   אישור פרוטוקול .1

 

 . (ענבל מציגה)ב הגיל הרך  י הצגת תקצ .2

 תקציב צפוף מאוד. 

 אלש"ח מול הצעות אחרות(  70יש שינוי השנה עם ספק האוכל )חסכון של 

 ( 2023אלשח מהאגודה לנושא ההשקעות )נלקח בחשבון לקראת דיוני התקציב של   10- נדרש תוספת של כ

קבלת כלל הנתונים, בכפוף לתמונת המצב יוחלט האם לבצע עדכון  סיכום תקציב תשפ"ב יבוצע לאחר 

 להורים. בתמחור שהוצג  

 

 כמו כן נאמרו מילות תודה לענבל שסיימה את תפקידה.  .חברי ועד ההנהלה  ידי התקציב אושר על

 

 )טליה מציגה(. תקציב החינוך החברתי קהילתי  הצגת  .3



 

 מערכת יציבה.   –כללי 

 ילדים  117- כ  –ו'  - א' 

 45-50- כ  –נעורים 

 . בישיבה הבאהוסגירת פערים דה נוספת והתקציב שהוצג דורש עוד הכנה ובירור. יוגש לאחר עב 

 

   :החייבת כספים לאגודה העם משפחסדר ה .4

דרישה להעביר את ההחלטה בעניין ההסדר שהוצע ואושר    עלתה,  בהמשך להחלטה בעניין בישיבה הקודמת

  1בעד,  3נגד,   4)  על ידי הוועד להחלטת האסיפה הכללית של האגודה. נערך דיון בעניין והוחלט ברוב קולות

 . שלא להעביר את ההחלטה לאסיפה הכללית נמנע( 

 

 . לישיבה הבאה מקוצר זמןנדחה  –תחילת דיון   –בית עלמין  .5

 

יחד  ימשיך את הטיפול בעניין   והוועד המקומי   סוכם כי מנהל האגודה - עדכון בעניין הטיפול בחניות ליד גמל   .6

 עם המנהל העסקי מול גמל. 

 

 

 

 

 

 ______________________                               _____________________ 

                                           חותמת האגודה             חתימת היו"ר                                                                     


