
               
 
 
 
 חמישייום                                                                                                      

 ז, תשע"א אייר                                                                                                                                
 2702אפריל ב   72                                                                                                                

 
 

 סדר יום  -(זתשע" ה"ע)לשנ 2מס'   -ישיבת ועד  מנהל                                          
 (לטרון)                                                                                 

 
 יובל, שי, שימל,מיכל, שמריהו, יעל, מוישי, יוסי ברוך,      9                 : שתתפוהועד שחברי 

  יסיםניצחק                                                             
  חיים, יוחנן     7              :          חברי ועד נעדרים

  ן, חני, טלי, מעיי, תמר, אסף, יוסדני   6             : השתתפות בעלי תפקיד
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                     
 :את ההחלטות הבאות קיבל  דעהו

  -א. מיזמים משותפים

. כחלק מהמיזמים פרוייקט הייעוץ לזוגיות של התורניות הכללתאי  עלרב מוישי הגר התקבל ערעור ה .1
 שח בנוסף לסכומים שאושרו. 110111זה בתקצוב של  הועד אישר לצרף גם  פרוייקט

 

יתוח מורכב וייעדר מספר חודשים עד להחלמתו במהרה. הדבר מחייב ביתר בר נעחברנו  יוחנן בן יעקב .2
ת ושת עזר ליוחנן במטלות השונות הנדרשאת צירוף נציג ציבור שני לועד 0 הן לפי התקנון והן כדי להי

נוסף ליוחנן  דממוע 21.2.12להציג בבחירות לועד בליט כי ייעשה מאמץ מחבר ועד איש ציבור. הועד הח
 שהוא נציג ציבור. הועד מאחל ליוחנן רפואה שלמה וחזרה מהירה לועד ולפעילות.

 

שינחה את  בפרמטרים ותיעדוף הועדמיזמים לשנה הבאה צריך לקיים דיון משמעותי ומהותי הבדיון  .3
 .הועדה הבוחרת

 

בד ויטמיע לקחים עהמטה י .נוספות : לא היו לחברי הועד הערותרוביקון עםרגוני סיכום תהליך א .4
 ח.לתשע" וארגון המטה  ודהבענית הכתקראת הדיו בועד בל

 

  -ב. מכינת יפתח )בקיבוץ רביד(

תוכל להשתתף בפרויקט הבינוי שטרם הצטרפה למועצה שמכינת יפתח  -הועד החליט ברוב קולות .5
+ אחוז מסוים אך לא 15111וללא דמי החברות. )תשלם תמורת תשלום דמי חבר כאילו היא חברה 

דמי הצטרפות(. וכך ישלמו סכום סמלי תמורת פרויקט הבינוי0 ויוכלו "ליהנות" מהפרויקט  3111
 ומשירותי המועצה.

 

 ג. גיוון המכינות הורחבת קליטת חניכי מכינות פריפריה:

  הנתונים והצעות נוספות.ת לבחלטה0 עד לקעדיין ההחליט לא לקבל הועד מנהל בשלב זה  .6

 
 
 



 
 -ד. בחירת מועמדות ליו"ר/מנכ"ל/ חברי ועד

חברי הועד יוכלו להציע ראשי מכינות להיבחר נוהל בחירות שיפרסרם בעדכון ולפיו : כאמור נקבע  .2
  באסיפה כללית. 21.2ירות ייערכו בחבה לחברי הועד.

 

 :בכירים  ה. תום קדנציה עובדי מטה

 : מנכ"ל .8
בשנה אחת עם אופציה לשנתיים. הועד דחה את  31.8.12כהונתו המסתיימת בדני זמיר ביקש להאריך 

 הבקשה וקבע כי כהונתו של דני כמנכ"ל תוארך בשלוש שנים.
 

   -יוס אלדר, מנהל שטח, משימות מיוחדות וקשר למיט"ב .9
שנים( ונקבע לו תפקיד חדש וכן  3סיים יוס את  תפקידו כמנכ"ל המועצה )אותו עשה כ  2114בקיץ 

נקבע כי יועסק שנתיים נוספות. בשנה שעברה הוארכה העסקתו בשנה נוספת המסתיימת ביום 
31.8.12. 

 הועד קבע כי המנכ"ל ישוחח עם יוס ויביא המלצתו לוועד0 במסגרת עבודת המטה ועל פי  
 .בעניין המשך עבודתו במועצה סיכום יעדי המטה 

 

 הערות: -72.2ו. כנס בנייני האומה 

 ערות שונות לעניין התנהלות האירוע.הועד העיר ה .11

רכישת והדפסת חולצות טי עם לוגו ₪  310111הועד החליט כי המועצה תממן בסכום של כ   -חולצות .11
מומלץ ללבוש אותן0  אך בשביל הנראות והסולידריות של הכנס והמועצה לכל המשתתפים. אין חובה 

 ומתבקש מכל המכינות ללבוש החולצות.

 ממן כריך ומשקה למשתתפי הכנס.תהמועצה  -ארוחות .12

 

 רשמה: מעיין

 

 

 

 

 


