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נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,צחי צימט ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,דפנה בן יוסף ,מנדי דהן,
גיל עמל ,אורי ששה ,אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :בני וייס
 .1אישור פרוטוקול קודם
ליאור :כולם קראו את הפרוטוקול.
החלטה :פרוטוקול  641/מיום  214241/אושר פה אחד
 .2מעקב החלטות
חן :יהיה דיון מטה מול מטה ביום  .114141/יש נוהל ומצגת מסודרת שהישוב צריך להכין
לגבי כל מיני נקודות .נוציא מסודר.
דפנה :אולי כדאי לקיים ישיבה מקדימה עם חברי המליאה.
דפנה :אז אפשר יום ראשון הבא לקיים ישיבה עם המליאה לבוא אחידים מול המועצה כדי
להשיג הישגים.
חן :מחר נבדוק מי זמין ונקבע דיון או מועד חדש.
ליאור :זמן טוב ליישור קו עם המליאה .המזכיר יבדוק ויעדכן.
 .1אישור תקציב 4141
מנדי :לא דובר על חלופות לצופים?
ליאור :בדיון הקודם דובר שמי שחושב להביא אלטרנטיבה שיביא.
אורי :אנחנו לא נביא חלופות למשהו שעובד .למה אנחנו צריכים
מנדי :למה אנחנו צריכים להוציא  111,111ש"ח לטובת הצופים אם החלופות הן בכלל בלי
עלות? לא שווה בדיקה?
אורי :תנועת נוער זה דבר שנבנה לאורך שנים ,יש לו מסורת ,יש לו חניכים.
ליאור :זו גם תנועה א-פוליטית ,שאין הרבה כאלו .ועדת חינוך בדקה וראתה שאין הרבה
חלופות שהן א-פוליטיות.
ליאור :כל תושב4חבר ועד שיציע אלטרנטיבה לוועד ,הדבר יישקל לגופו של עניין.
ישבנו עם ועדת קהילה ורווחה שהיו להם השגות על התקציב ,הייתה ישיבה מסודרת,
הדברים לובנו והגענו להסכמות .בישיבה השתתפו יו"ר הוועד ,יו"ר ועדת כספים ,יו"ר ועדת
קהילה ורווחה ואחראי הכספים בוועדה.
גיל :היום אנחנו מאשרים את התקציב כפי שהוא ,במידה ונראה שיהיו עוד יתרות לוועד נוכל
לראות מה נוכל לתת לוועדת קהילה ורווחה.
מנדי :הוועד צריך להחליט ולתעדף לאן הולכים הכספים .יכול להיות שאם יו"ר ועדת קהילה
ורווחה היה מדבר כאן ואומר מה הוא צריך יכול להיות שהוועד היה מתעדף את כל הכסף
לקהילה ורווחה.
ליאור :הטבלה מוכרת לכולם .כל ועדה מטפלת בסעיפים הקרובים לליבה .הסעיפים צריכים
להגיע לוועד .היה דיון.
צחי ומנדי :לא היה דיון.
ליאור :היה דיון.
דפנה :איפה המהות של הדמוקרטיה? מגישה מכתב לליאור( ,נספח לפרוטוקול להלן).
החברים החתומים על המכתב החליטו שלא להצביע על התקציב.
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ליאור :מאשר את קבלת האיגרת ומצרף לפרוטוקול.
(*) שלושת חברי הוועד מנדי ,צחי ודפנה נטשו את הדיון בשעה 21:06
החלטה :תקציב  211/כפי שמוצג ע"י הגזבר מאושר פה אחד.
 ./אישור מעבר לקיום ישיבות ועד פעם בשבועיים
ליאור :לאחר למעלה משנה שהוועד מתכנס מדי שבוע ,לאחר הקמת התשתית המתאימה
ולאחר שיקבלנו יעוץ מתאים מהיועץ הארגוני מיכאל עובדיה ,הייתי מבקש להעביר את
הישיבות לפעם בשבועיים.
החלטה :הוחלט פה אחד להעביר תדירות ישיבות הועד לפעם בשבועיים

רשמה :שני גולדין
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