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   10/2022פרוטוקול ישיבת הנהלת אגודה קהילתית מספר 

 

 29/05/2022: 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

 חסרים: אין

 

 מיקום הפגישה:

 20:00בשעה הישיבה תתקיים במזכירות 

 

  סדר יום ולו"ז מתוכנן לישיבה:

 נושא  שעה  סעיף

 סבב עדכונים כללי 20:00-20:15 

 תקציב: הצגת התקציב המעודכן  20:15-20:55 1

 תקציב: אישור התקציב המעודכן  20:55-21:00 1.1

 בריכה: מעבר על תוכנית הפעלה מעודכנת 21:00-21:30 2

עדכון לגבי התאמת התשתיות לצרכים במהלך תקופת הקיץ  חינוך חברתי: 21:30-22:00 3

 ותכנון עתידי

 

 פירוט הדיון בסעיפים:
 

 תקציב: הצגת התקציב המעודכן .1

 תמצית הדיון:     

במשך מספר ישיבות, ובכל שלב נעשה עדכון שהותאם  2022הועד דן בתקציב האג"ק לשנת 

התקציב המעודכן הוצג לועד לאחר שהתקבלו תשובות ללמידה נוספת שנעשתה בהקשר לתקציב. 

 והבהרות מחשב האגודה הקהילתית. 

  :סיכומים    

 התקציב המוצע אושר פה אחד על ידי כל חברי הוועד.  א.    

 12/06-יפורסם התקציב לציבור, והאסיפה מתוכננת ב 2/06-ה חמישי ביום  ב.    

  



 קיבוץ מעין ברוך -אגודה קהילתית 
 

 04-6954933פקס:     052-2507578טלפון:    12220ד.נ. גליל עליון 

 maguda@m-b.org.il   0522660057אנג'ל יצחק מנהל קהילה     

 
 

 

 בריכה: מעבר על תוכנית הפעלה מעודכנת .2

 תמצית הדיון:     

שבוע שעבר התקיים מפגש ציבור בנושא הפעלת הבריכה. במהלך המפגש אנג'ל הסביר בפירוט ב

 בו הופעלה הבריכהאת מודל ההפעלה ומקורות המימון. הכוונה היא להיצמד ככל שניתן למודל 

 העיקרי הואמקור מספר צעדי התייעלות. באשר למקורות המימון, הבתוספת בשנה שעברה, 

  .שעברההמשני הוא תקציב האגודה, שנותר זהה לשנה והמקור הכנסות ממנויים, 

 משתתפי המפגש העלו מספר בקשות להוספת שעות פעילות בשעות הבוקר ובסוף אוגוסט. 

 דבר נוסף שעלה הוא הצורך באישור התקציב באסיפת הקיבוץ,  כצעד מקדים לפתיחת הבריכה.

שוב תקנון ההפעלה שכבר פורסם, ועודכנו מספר פרטים  בסיום הדיון בסעיף הבריכה, נבדק

 נחוצים.

  :סיכומים    

 הוועד יפעיל את הבריכה באחריות תקציבית ועל פי כל הנהלים המחייבים. כלומר, הימים  א.    

 הנרשמים וההכנסות ממקורות המימון  מספרושעות הפעילות של הבריכה ייקבעו בהתאם ל        

 הנ"ל.        

עו"ד יונתן גולדשטיין, היועץ המשפטי של שתי האגודות, וגם עם הנהלת לאחר התייעצות עם  ב.   

 וזאת עד בהתנייה שתיהיה נספח להסכם  לפתוח את הבריכה שנוכללנו שלא  רבה, הוהאגש"ח

 יוני.  באמצע נת להתקייםלאישור התקציב באסיפה המתוכנ

ג. הסכם הבריכה ואישור הפעלתה יועלה להצבעה באספת חברי האגודה הקהילתית שתתקיים 

 ליוני.  12ב

 

 

עקב  חינוך חברתי: עדכון לגבי התאמת התשתיות לצרכים במהלך תקופת הקיץ ותכנון עתידי .3

 סעיף זה נדחה לפגישה הבאה.התארכות הדיון בסעיפים הקודמים, 

 


