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וועד האגודה מס' 671/
פרוטוקול
סיכום ישיבת וועד מנהל מס'  671/מתאריך  11ליולי 111/
משתתפים :עוזי ,טל ,ערן ,אסף ,יאיר אירית,
מוזמנת  -לילי בירקנפלד  -יו"ר מועצת חינוך
על סדר היום:
.1
.1

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – מס' 507151/
מערכת החינוך -דיון ואישור התקציבים לשנת הלימודים תשע"ח ( )111/71/
תקציב החינוך לשנת העבודה הבאה שנבנה על ידי הצוות הכלכלי של האגודה.
.1.1
אירית ולילי הציגו את התוכניות והתקציבים לפי מסגרות גיל (גיל רך \ שלד"ג \
.1.1
נוער) שנדונו במועצת החינוך והומלצו על ידה .
עלתה דילמה לגבי רמת מחירים והאתגרים העומדים בפנינו לאור שינויים
.1.2
במערכת  :האם להשאיר את רמות המחירים בכלל המערכת על אותה רמת
מחיר כמו בשנת הפעילות שנגמרה ?
הוועד דן במסגרות התקציב בכל שכבה ושכבה.
.1.2
אירית הציגה את השיקולים בבניית התקציבים ולילי ,מבחינת מועצת החינוך,
.1.2
נתנה את המעטפת הקשורה לדילמות החינוכיות והפדגוגיות של המערכת.
עלה לדיון גם מבנה מועצת החינוך והאם נכון להפעיל מועצה זו במתכונת
.1.6
הקיימת או נכון להפרידה לשתי מועצות ":מועצת גיל רך" ומועצת "החינוך
הלא פורמאלי" ,כאשר ברור שהנהלת המועצה (יו"ר ,מנהלי חינוך) יישארו
כמטריה אחת.
.

החלטות:
.1
.1

אושר פרוטוקול מס'  071/מהישיבה הקודמת .
מערכת החינוך
הגיל רך  -הוועד אישר את המלצת מועצת החינוך להשאיר את רמות המחירים
.1.1
של שנה זו בהתאם לגילאים השונים .לפיכך לא יחול שינוי בתמחיר להורים .
 .1.1שלד"ג  -הוועד לא אישר את המלצת מערכת החינוך להעלאה התעריפים
בשלד"ג ב ₪ 11 -לחודש .המחיר יישאר לפיכך על  /11ש"ח לחודש ,לכל ילד7ה .
נוער  -הוועד לא אישר את המלצת מועצת חינוך להעלות את תמחיר הנוער ב11-
.1.2
ש"ח לחודש .התמחיר יישאר לפיכך על  ₪ 1/1לחודש לכל נער7ה .
השתתפות הוועד בחינוך -הוועד אישר לצוות הכלכלי לקחת בחשבון את תמיכת
.1.2
הוועד במערכת החינוך בסכום של כ  111,111שקלים( .בדומה לשנה שעברה).
מועצת חינוך -הוועד ביקש מלילי לבחון את אופן הפעלת מועצת החינוך (תהליך
.1.2
שהחל ממילא) ולהביא המלצות להפעלה אפקטיבית יותר של מועצת החינוך.
הוועד שיבח את לילי ואת מנהלי החינוך ומועצת החינוך על עבודתם הברוכה
.1.6
והמסורה בשנה מאתגרת זו.
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