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   09/2022הנהלת אגודה קהילתית מספר  - פרוטוקול ישיבה 

 

 08/05/2022:  תאריך הישיבה

 

 :נוכחים

 מנהל קהילה: אנג'ל יצחק 

 חברי הוועד: אידה זינגר, זיו שלזינגר, חמי לוי, טלי בארי, ליאור בן אלטבט, רונן צ'סנר, פרול צ'ונוביץ

 אין חסרים:

 מוזמנים: אין

 

 מיקום הפגישה: 

 20:00הישיבה התקיימה במועדון לחבר בשעה 

 

 סדר יום ולו"ז שתוכנן לישיבה: 

 

 נושא  שעה  סעיף

 סבב עדכונים כללי  19:30-20:15 

: עדכון התקדמות בדיקה מול הקיבוץ בעניין הוספת מבנה ומול  חינוך חברתי 20:15-20:30 1

 הילדים אנטונינה בעניין שיפוץ בית 

 עדכון תוכנית להפעלת הבריכה ואישור מסלולי מנוי  בריכה: 20:30-21:30 2

דיון בנושא התקציב, המשך מעבר על הסעיפים והמספרים, דגשים  תקציב: 21:00-21:45 3

 והגעה להסכמות 

 אישור תקציב בהנהלה לקראת אישור התקציב באסיפת חברים תקציב: 21:45-22:00 4

 

 פירוט הדיון בסעיפים: 

 

 עדכון התקדמות  -חינוך חברתי  .1

 תמצית הדיון:  

 נוסף   בישיבה הקודמת הוצגה תחזית הגידול הצפוי במספר הילדים במערכת, והצורך הנובע מכך, במבנה 

 לקבל מבנה ציבור נוסף עבור  ,הצוות עודכן בהתקדמות המגעים מול הקיבוץ, בבקשה שהוצגהלפעילות. 

 הדיונים בנושא, יחד עם רכזי החינוך בוועד ונציגי התכנון והתשתיות  משכוהחינוך החברתי. בימים הקרובים י

 לשימוש במבנים במהלך חופשת הקיץ.בקיבוץ. במקביל, הועברה בקשה להנהלת המכינה 

  :סיכומים

החינוך  נמשכים המאמצים להכנת תוכנית לשיפוץ בית הילדים. צוות הכולל את מנהל הקהילה, נציגי הוועד, מנהל 

 ונציגים מטעם צוות החינוך המלווה, ייפגש עם אנטונינה לצורך דיוק הצרכים והתאמות בתוכנית.  

 החינוך  למערכת  ה נוסףמבנהצורך בתוכנית השיפוץ וגם עמדת הקיבוץ לגבי יוצגו גם בפגישת הוועד הבאה 

 ( וגם לטווח הרחוק יותר, בהתאמה לתחזית הגידול. 22פתרון לטווח הקרוב )ספטמבר חברתי. הועד מצפה ל ה
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 עדכון תוכנית להפעלת הבריכה  -בריכה  .2

 תמצית הדיון:  

לגבש הסכמות ומודל  ומפעיליה, במטרה   מספר פגישות ושיחות עם הנהלת הקיבוץ, מנהלי הבריכה התקיימו

קהילה, מתוך האופטימלי להפעלת הבריכה. כמו כן, בוצעו מספר תהליכים לשיתוף והתייעצות עם אנשים 

רות הכנסה מקוארבעה . במהלך הפגישה הוצג מודל הכולל את ההוצאות הצפויות, וותוצאותיהם הוצגו לועד

 אפשריים, שהם: מנויים, תקציב קהילה, אירועים פרטיים ומכירת כרטיסים. 

  :סיכומים

 מוסכם על כלל אנשי הוועד כי עלינו להפעיל את הבריכה במודל תפעולי מאוזן.  א.

 מובן לועד השאיפה היא להשאיר את תעריפי המנוי ושעות פעילות הבריכה כפי שהיו שנה שעברה. יחד עם זאת, ב. 

 ייתכן וניאלץ לעשות מספר שינויים, כדי להישאר באיזון תקציבי. ש   

 . בודקים גם מיגוון אפשרויות נהלי ההפעלה ואת הבסיס לעלויות המנוייםלציבור את  נפרסם בשבוע הקרוב  ג.

 )כגון: כרטיסיות, צמידים ועוד רעיונות שעלו(.  לתשלום    

 

 התקציב דיון בנושא  -תקציב  .3

 תמצית הדיון:  

 .2022ת תחיל ונתוני הביצוע של  2021מסעיפי התקציב, כולל התייחסות לנתוני הביצוע הסופיים של  נסקרו חלק 

 , אותם אנו דורשים להשלים, כדי לקבל את ההחלטות באופן מושכל ואחראי. במספר סעיפים נתונים חסריםהיתגלו 

 החלטות:  

המספרים החסרים. לאחר קבלת הנתונים החסרים   במאמץ להשלים אתהחשבונות, ועבר דרישה חוזרת להנהלת ת 

 מחכה להשלמות כנ"ל.  4סעיף   התקציב לאישור האסיפה. תובא הצעתוהשלמת מבנה התקציב כולו, 

 

 יום הזיכרון יום העצמאות )סעיף שעלה ללא תכנון עקב חשיבותו(  –אירועי תרבות   .4

 תמצית הדיון: 

אנג'ל אודות האירועים בערב יום הזיכרון וערב יום העצמאות, ובעקבות הטיפול הראשוני ש נמסרה אינפורמציה

  ו.ואידה עש

 :סיכום

בימים הקרובים נתחקר את האירועים ונפיק לקחים מול כל הגורמים המעורבים. הודעה מסודרת תפורסם בקרוב 

 לציבור.

 

 

 

 


