
 תוכניות עבודה ואישור תקציב -12//201/1/פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 נוכחים:

 , איליה סוקולוב, לאה בלנק, עינב בן ירושלמי.יו"ר – אלי רוזנפלד :נבחרת הנהלה

 אבי גיספן. :הנהלה נציגי עירייה

 ניר לוי. וועדת כספים:

 תמר ברודי. וועדת ביקורת:

רכזת  – חדדליס , אביגיל רכזת שכונה צעירה – גבאי הדסמנהלת,  -נעמה כץ , צוות המינהל:

 .עו"ס קהילתח – , איתן עידןרכזת תרבות תורנית וספורט – , יהודית נוריאלתרבות ונוער

 מ"מ וועדת פיזית גדי פרל משתתפים נוספים:

 הישיבה נפתחה בהצגת הנוכחים.

בהתאם לישיבת ההנהלה  ש  של ההנהלהדגה. 9102-היום נציג תוכניות עבודה ותקציב לנעמה: 

 שיפור השירות והקשר עם תושבי השכונה. -האחרונה

 .)מצורפת מצגת( הצגת הרכזים את היעדים הנבחרים

 אלי: אני רוצה להגיד תודה רבה לגדי פרל שממש מנהל את הוועדה הפיזית בצורה מעולה.

 איתן מציג.

 גדי פרל מציג במקום נחמה שלא יכלה להגיע.

  .אביגיל מציגה

 מר: אני לא מבינה מה זה גיל האמצע?ת

 .01-01נעמה: הגילאים 

 יהודית מציגה.

איליה סוקלוב: מפגישה שערכנו בעירייה עולה כי המגרשים שיהיו על יד המינהל יהיו פתוחים ומצב 

 נוער מחוץ לשכונה וזה בעייתי.זה יזמין 

 היה אצלנו.נעמה: איליה אני יודעת משהו אחר, שהמגרשים יהיו סגורים והמפתח י

 ביצוע מטלת היזם של ברוש הגבעה. –יש גם סימן שאלה נוסף הקשור לאזור הזה של המדרון אלי: 

 .בתוספת הרצונות שהעלית )איליה( אני אגיש לעירייה את הדרישות שלנו בנוגע למטלת היזם,

 .איליה: בסדר, אני רוצה להוסיף ולהגיד תודה רבה ליהודית על שעושה עבודה נהדרת

 מציגה הדס



 ביטחון, הגיל השלישי ורכז חוגים, וכן את יעדי המנהלת. נעמה מציגה בשם רכז

לקיץ כדי שהשנה  אלי: אני מבקש שכבר בזמן הקרוב להתחיל את ההכנות על הסדנאות והקייטנה

 .ניערך בזמן.

 בנוסף, אני רוצה לסכם ולהגיד תודה רבה לצוות המינהל על התפקוד המורכב, תודה רבה לנעמה!

שעובדים כל השנה. אחד הדברים שהיו לי חשובים בתוכניות העבודה  נעמה: תודה רבה לרכזים

השנה הוא אישור תוכנית שנתית לתרבות תורנית שלמעשה קובעת את מדיניות אירועי התרבות 

 לציבור החרדי במינהל.

 

 

 .נעבור עכשיו לישיבה על התקציב

 .9102-ואת הצעת התקציב ל 9102ניר מציג את ביצוע 

אנחנו מסיימים בגרעון שנובע משני מקורות עיקריים: הפעוטונים ןהגיל השלישי.  9102את 

בפעוטונים העברנו את ההפעלה לחיבוקים, וזה מודל שיגרום להפסקת הגרעון בתחום הזה. הגיל 

השלישי הוא לתפיסתי מוקד הסיכון הגדול ביותר כרגע. יש להקפיד שלא מקיימים פרויקט כזה 

 ן.בגרעו

נעמה: מסכימה, ולכן אנחנו משנים את מודל ההפעלה של מרכז לומדים כל החיים למודל של חוגים 

נפרדים במקום מנוי, כאשר כל חוג נפתח רק אם הוא רווחי. לגבי חיבוקים, כרגע מצב ההרשמה יפה: 

 ילדים. 92

 לשנה הבאה.לפעוטונים אלי: אני מבקש להתחיל לחמם מנועים לקראת הרישום 

 . מדוע? 9102, ואז עולות שוב ב9102: בנוסף, הוצאות המינהלה ירדו מאוד בניר

 ד: היה חסכון בחשמל ובעובדי נקיוןנעמה: לא רוצה לענות סתם, אבדוק ואחזיר תשובה. )בדיעב

 אנחנו מוסיפים השקעה במדיות דיגיטליות לשיפור השירות(.  9102,  וב9102ב

 ניר ממשיך לעבור על התקציב.

אנחנו רוצים לקבל תשובות די: אני מבקשת ישיבה נפרדת של וועדת ביקורת עם נעמה ובה תמר ברו

 .לגבי הגידול בגרעון מפורטות

 נעמה: אני יכולה להסביר כבר עכשיו במקום פגישה נפרדת.

 תמר: מעדיפה שנעשה פגישה נפרדת...

 אלי: מי בעד לאשר את התקציב לאחר שעברנו על כל סעיף?

 מאושר פה אחד.



 













 

 

 

 

 



 


