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  א"חשוון תשע- במר' ה 

 13.10.10  
  

  09/  2010  'מיוחדת  מס מליאהפרוטוקל ישיבת 
  13.10.10מיום 

  
  :נוכחים

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
   חבר מליאה -    ד פיני דנינו"עו

  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  בר מליאהח -  מר בני מיכלוביץ
  
  

  :חסרים
  מ וסגן ראש המועצה"מ -    מר אסי לוי

  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו
  חבר מליאה -    מר יגאל להב 

  

  

  :מוזמנים
  סים "א והמרכז חברת המתנ-מנהל מחוז ת -מר מוטי אבו 

  ס "מנהלת המתנ -סמדר הרשקוביץ ' גב
  במועצה לשירותיים חברתיים' מנהלת המח -רונית שוהם ' גב

  ס"ס והצוות המקצועי של המתנ"המתנרי הנהלת חב
  
  

  :ס קרני שומרון"פעילות ותקציב מתנ
  .חדר מחולחדר עיון ו, ייהחדר הספרין החדש כולל יהישיבה התחילה בסיור בבנ
  ).ב מצגת"מצ(ס "ס הציגה את פעילות המתנ"תנבמהלך הישיבה מנהלת המ

  . הוצגו הקשיים מחד וההצלחות מאידך
  ."כל הזמן אנו במהלך של בדיקת הצרכים וניסיון לממש ,לפנינו רבהעוד מלאכה "

ס קרני "שמתנ ,סים"מתנ 40-תחת ניהולו כש, ת דברי המנהלת הוסיף מנהל המחוזלהשלמ
היקף של בסים הוא "הממוצע במתנ. היאוכלוסיהל ודגלשומרון פועל יפה מאוד יחסית 

  .תושבים פעילים באחד מהפעילויות 20%
, קביעת מחירים לחוגים ס עם ההתלבטויות והקשיים של"ג תקציב המתנבתום המצגת הוצ

   .ים המצטבריםיהגירעונות התקציבהפעילויות ו
כדי שלא להמשיך ולצבור גירעונות או לחלופין  ₪  180,000תוספת של  - בקשה ועלתה ה

  .ס על איזה תחום לוותר"להורות להנהלת המתנ
ס וצוות העובדים כל אחד "י מנהלת המתנ"ע נענוסופה הועלו שאלות שבבמהלך המצגת ו

  . בתחומו
  .המנהלת וצוות העובדים על הישגיהם ,ס"לסכום ברכו את הנהלת המתנ
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  :חזון ישובי
  "דול לעיר להרגיש בכפרלג"                            

  
  :הרצל

  . עבודה על החזון היישובי שנמשך כשנה הגיע לסיומוהתהליך 
, מנהלי המחלקות ,ן נערכו פגישות וישיבות עבודה עם חברי המליאהבמהלך הכנת החזו

  .עובדי המועצה וקבוצות מיקוד מתוך האוכלוסייה מכל השכונות
את כל העבודה . את התוצאות השוונו עם סקר צרכים שנערך בינואר האחרון והצלבנו מידע

  .מגישם אנו בפניכם
בכל זאת צריכים אנו לשאת  . שרויים הקפאת הבניה מצב בו אנובו ולמרות המצב המדיני 

  .איכות חיים קהילתייםשאוף להגיע לכמות של תושבים כעיר עם וללעבר העתיד  עיננו
  

ה את כל הדיונים רונית שוהם שליוותה את בניית החזון מהיום הראשון והשתתפה והנחת
   ).ב מצגת החזון היישובי"מצו( .הציגה את המצגת

  
  
  

  ראש המועצה –הרצל בן ארי : רשם                                                                                 
  
  

  

 
  

  

  


