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 סדר יום:

 .יתרות בתקציב האגודה .1

 דיון בנושא נראות האגודה כלפי התושבים.   .2

 חברת ועדה.   סטפאני   -חינוך  .3
 

 דיון: 

 אושר עדכן כי קיימות יתרות בתקציב האגודה בשל תת ביצוע בתקופת הקורונה.   .1
 לבדוק סה"כ היתרות ולהשתמש בכסף לשימושים רב שנתיים לפי צורך שיעלה.  –החלטה 

תושבים על מנת לדברר את מה שנעשה ולבנות  כלפי ה והוועד נראות האגודהאושר העלה את החשיבות של  .2
, את המעורבות שלו בכל  לתושבים העשיה שלו בדיון עלה כי הוועד לא משקף את כלאמון מול התושבים. 

. וכל זה   ולא נוהג לקחת קרדיט על השגיו פרוייקט, לא משקף את הקשיים שהוא חווה בעבודה מול המועצה
 האגודה.  ו הוועד  פוגע בתדמית

 כיצד על הוועד להתנהל.  שיסביר  ישיווק תתקיים פגישה עם גורם  - החלטה  

סטפאני הגיעה לישיבה על מנת להסביר את הרגשתה מול התהליכים שהחינוך עובר וקבלת ההחלטות  .3
 שנלקחות. 

לקחת השנה חלק פעיל   -נצח הסבירה לה את השתלשלות האירועים: החל מהבקשה של הוועד למועצה 
  3. דרך הקמת צוות הצהרונים ובהמשך התפטרותה של היא לי מהועדה )שמנתה בסה"כ יותר בניהול החינוך

 חברות( וחשיבה על מודל עבודה אחר עם החינוך במועצה מאחר ומודל של וועדה מול מועצה לא הצליח.   
 סטפאני עדיין חושבת שיש צורך במישהו מהישוב יתכלל את הצוותים הללו ככל שיהיו.  

הללו בתוך הצוותים המקצועיים  צריכה לתכלל את הצוותים    החינוך מטעם המועצה מנהלתנצח חושבת ש
נראה   –שלה ולא ליצור מנגנון מולם, כי הנסיון הזה כבר כשל. והנסיון שצוות הצהרונים עושה כרגע 

    שמצליח. 
   אלא מהשיח בטלגרם(שסטפאני ונצח לא יודעות על קיומם )ויש עוד מתנדבים מאחר ויתכן  – החלטה              

 שגוייסו לועדת חינוך טרם פרישתה של היא לי, נצח תנסה לאתר אותם ולהקים צוותי חינוך לפי שכבות,             

 ו בצוותים עם המדריכים. ם מנהלת החינוך במועצה על מנת שישתלבולהפגיש אותם ע            

 בהמשך תתקיים פגישה של הישוב עם הצוותים פגישה ויבחן הצורך לתכלול של הצוותים הללו מטעם            

          הישוב.             
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