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 דיון:

 .מאושר 5/20פרוטוקול  .1

שני מבקשת לבצע עדכון תקציב של האגודה עד סוף החודש. מאחר ודרום אדום לא  –עדכון תקציב האגודה  .2

היה רווחי )היום השני בוטל עקב מזג אויר ולא היה ניתן להוסיף הכנסות( ויש לבדוק כיצד אירועי פורים 

 )מסיבה וההצגה שבוטלה( משפיעים על המשך פעילות התרבות. 

 תזמן את שני ונצח לביצוע עדכון תקציבי. דינה תקבל שבוע הבא תכנון מול ביצוע התקציב ו –החלטה 

 דוח מזכיר: .3

נחתם חוזה עם עו"ד. ממתינים להערותיו על ההסכם. כ"כ הוא ילווה אותנו בתהליך מול  –אנטנה  .א

 המנהל על הקרקע, באם יהיה צורך.

 2גנים הפעוטות )חדש וישן( ועבור  2המועצה הגישה בקשה להלוואה מהפיס עבור  –גגות סולאריים  .ב

מ"ר  500מטר. לכשיהיה הסכם עם חברה מסוימת נקדם איתם פאנלים על עוד  900המועדונים. סה"כ 

 גג  )גני משרד החינוך, חדר הכושר ובית הכנסת( בהלוואה נוספת. 

 למר לטובת פאנלים סולאריים.₪  20-30גגות במחיר של הגיעה הצעה רק להשכיר את כל  ה –בנוסף   

 ביקשנו הצעות      החברה שתשכיר תקים את הפאנלים וגם תהנה מהרווחים ותשלם לנו שכירות שנתית.  

 מחיר.   

 כשיתקבלו הצעות המחיר נוכל לשקול אם עדיף להקים פאנלים לבד או להשכיר את הגגות.   –החלטה   

חשמל. מדובר בתחנות רוח נמוכות  לטובת הפקתצעה להקים בישוב תחנות רוח הגיעה ה –תחנת רוח  .ג

 מטר(. 4)על 

 נקבל הצע מחיר ורעיון היכן למקם ונמשיך משם.  –החלטה   

 

 



 JNF -תרומה מ .ד

 התרומה יכולה להגיע רק לטובת הרחבת הפארק האתגרי המתוכנן. ₪ אלף  350התקבלה תרומה בסך          

 דרך המועצה. מחלקות המועצה הרלוונטיות מעודכנות ומתחילות לפעול בנושא. דינה כל הזמן בקשר          

 איתם כדי לקדם את קבלת התרומה וביצוע הפארק.          

 

 גנים .4

בישיבה במועצה הוחלט כי כל הכסף שקוזז ע"י המועצה בשנת התקציב הנוכחית יוחזר  –תקציב  (1

 . החוב משנה שעברה ידחה עד לדיון חוזר ומציאת מקור מימון. 15/3לגנים עד ה 

אחת המטפלות דיווחה למנהלת הגנים על מעשה שעשתה לילדה בניסיון להושיב  –עיניין המטפלת  (2

כמו בכיסא בטיחות(. הניסיון לא הצליח  –שירה של הילדה לכיסא אותה לאכול )ביצעה סוג של ק

מנהלת הגנים השעתה מיד  -ולכן האירוע לא חזר יותר ואף דוח להורים ע"י המטפלת. על פי נוהל 

ערך לה ברור והמקביל דווח לרווחה במועצה ולפקידת סעד. הנושא נבדק ולאחר . נאת המטפלת

 עללות חלילה. שבוע נמסר כי זה אינו מקרה של הת

לה בגן בגלל שיקול מובי תלהיו לחזור לאפשר למטפלתשלא  וצוות ניהול גנים ומנהלת הגנים החליט

בודה במטבח והיא הסכימה מרצון. עדעת לקוי וחוסר עקומת למידה במהלך השנים. הוצעה לה 

נת לאחר מכן החלה בהתנהגות בלתי הולמת שכללה הקלטות של הורים ושיחות כי היא מתכוו

 חודשים ואז לעזוב. המטפלת זומנה לשימוע בעקבותיו הוחלט על הפסקת עבודתה.  3לעבוד רק 

 טוב מאוד. הועד המנהל מתרשם כי צוות ניהול גנים ומנהלת הגנים טיפלו מטפלות באירוע באופן

 

בכנס לשיווק הבריכה. נערכה פגישה במועצה  1/4ב  ה החל מסע השיווק של הבריכה ששיאו יהי –בריכה  .5

שמטרתה ליישר קו עם המועצה והאדריכל בנושא תכנון הבריכה, התוכנית הכלכלית, הכרת החסמים 

  שקיימים ואיך פותרים אותם.

 

דכן כי בראשון האחרון היה דיון בעתירה ובית המשפט הורה לצדדים להגיע עו"ד זיו מאירוב ע –עתירה  .6

 להסכמות.

 
 החלטות: 

 דינה תסייע בקידום פגישה עם ראש מועצת רהט  .א

 יש פגישה נוספת ברשות הבדואים במטרה להגיע להסכמות.  18/3ב  .ב

 יש לרתום את ראש המועצה לתהליך מול רהט ורשות הבדואים.  .ג

           

 

 

 וחתימת יו"ר הועד המנהל חותמת האגודה:                    חתימת מזכיר האגודה :               שם
  צח בן חורנ                     


