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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 יצחק הרטמן

 יעקב טאוב
 יוסף אופנבכר

 קרן ריצמן
 רפי ברזני

 
 

 נעדרו .2
 

 ל" חו–אייל ברייטברט 
 נאוה גלבנד
 יריב אהרון

 
 . אושר פה אחד– קודם פרוטוקול .3
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 דיון עם המועצה בנושא קהילה ונוער  .4

 
 :מטעם המועצה השתתפו

  ראש המועצה –אבי רואה 
 ס" מנהל מתנ  –עמית 

 . מלווה ישוב–מדור קהילה   -חנה 
     מלווה ישוב -מדור נוער   -דורון 

 .ראש המועצה. ע -יהודה אליהו 
   קידום הנוער –ס " מתנ–אודיה 

 נציג הישוב במליאת המועצה  -נד חסין אדמו
 .רכזת קהילה  -בריינה 

 
 י בדיקות שלנו כפי שנתאר קיים "ס אך עפ"קיים שיתוף פעולה בין הישוב למתנ -עמית 

 .צורך דחוף לתגבר את תפקידי הקהילה והנוער בכדי לתת מענה טוב
  עולה שאין מספיקוגם בעבודה זו, ביצענו ניתוח צרכים בעזרתו של אמנון אליאן -חנה 

 . עבודה קהילתית ויש סוגיות קהילתיות שאינן מטופלות כלל
 .זוכים לשיתוף פעולה מלא -    דורון 

 לדעתי תפקיד רכז נוער בישוב כמו חשמונאים גדול על רכז אחד וצריך לפצל את   
 .התפקיד בין שני רכזים

 .הצעיר אותהועדת נוער טובה ומתפקדת טוב אך צריך להוסיף עוד חברים ול
 . משרה רכז לקידום נוער אך טרם אוייש1\2הצענו תפקיד של 

 עלה צורך גדול לרכז נוער שיטפל בנוער בסיכון בעיקר דוברי אנגלית ולכן הגענו   -אודיה 
 . תקן במימון המועצה1\2למסקנה לאשר   
 .צריך לעזור לאתר אדם מתאים לתפקיד  

 הוסיף רכזת קהילה ולפצל את התפקיד אך איננו הועד קיבל החלטה עקרונית ל  -איציק 
 .מסוגלים לעמוד במימון משרה נוספת ומבקשים את עזרת המועצה במימון

  מעלות 50% -ס משתתף ב"בעבר הייתה הסכמה בין המועצה לישובים שהמתנ  -מוטי 
  בלבד וכל 10% -ס משתתפים בכ"מתנ\שכר רכזים בפועל הגענו למצב שהמועצה

 .ובהנטל על היש
 כמו כן בבדיקה שעשיתי מסתבר שאין אחידות וקרטריונים ברורים ושקופים לגבי 

  ₪ 900לחודש השתתפות לעומת  ₪ 2500 -ההשתתפות ויש ישובים שמקבלים כ
 .שאנו מקבלים

 .ס מכתב בעניין ולא זכיתי לשום תשובה"חודשים כתבתי למנהל המתנ' לפני מס
 .צריך לגייס כוחות מתוך הישוב, שות שינוי תפיסהכל הנאמר נכון אבל צריך לע -אדמונד 

 .אנשי מקצוע אתרו בעיות בתחום הקהילה והנוער וזו מטרת הישיבה  -אבי 
 1\2 -בתחום הנוער אתרנו בעיה חמורה מאוד ולכן אישרנו תקן נוסף ב -

 .ח תקציב המועצה"משרה של רכז קידום נוער ע
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כנס ולהכין תוכנית עבודה צריך שכל העוסקים בתחום  קהילה ונוער להת -

 . שממנה אפשר לגזור את הפונקציות הנדרשות
 .תוכנית זו תוצג בישיבה משותפת בהשתתפותי ויחד נמצא פתרון ומקורות תקציביים

 

 ד"בינוי כיתה בממ .5
 

 .ד"ס ממ"המועצה אישרה בניית כיתת קראון בבי
ה הסכימה לרעיון המועצ. הוצע שבמקום לבנות קראון להשקיע את התקציב בבניית קבע

 . 100,000₪ -בתנאי שהישוב ישתתף ב
 

 החלטה
 

 . התקבל פה אחד–מאגרת מבנה ציבור  ₪ 100,000מאושר להשתתף בסך 
 
 
 

 ב ב ר כ ה         
 

 מוטי רוזיליו        
   מזכיר הישוב         


