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  .אושר פה אחד -3.9.2014אישור פרוטוקול מיום   .1

קבוצות של עמותת עדן, בביס"ש.  2: במבצע צוק איתן התארחו במדרשה את הנושא אבשלום כהן מציג  .2

  קט.יהעמותה מבקשת לבדוק העברה של ההוסטל למבנה הסמינר במדרשה. תאגיד המדרשה תומך בפרוי

  י צוות.אנש 5 -נערים ו  10, היום יש 8-14ילדים מגילאים  25הוסטל יכול לקלוט עד 

מספר נקודות ממשק של היישוב עם העמותה.  ןהיישוב. ישנ קבלת הנערים לחיק – קטיבסיס להצלחת הפרוי

הנו מפעילויות קהילתיות ביישוב. אדם מציע ויבמתקני המדרשה, יצרכו שירותים שונים  ישתמשוהנערים 

כי חייהם של  ,כנגד טוען ,ליצור פיילוט ולבחון את הנושא ולראות מה המשמעויות של העניין. אבשלום

הנערים אינם יציבים ולכן פתרון זה לא יתאים, כל שינוי ומעבר עבור הנערים נחקק כטראומה (הוחלט בכל 

מקרה להעלות פתרון זמני זה מול ההנהלה של העמותה).  אבי מציין כי מאוד התרשם מהאנשים העומדים 

במבנה הסמינר. דובי  עדן והחינוך הבלתי פורמליבראש העמותה. דילמה שעלתה, שימוש משותף של עמותת 

מציע לדבר עם מושיק וולף מנהל הפנימייה הצבאית במצפה רמון שם יש אוכלוסיה דומה. דובי מבקש לערב 

  את ענבר לגבי שימוש משותף במבנה הסמינר.

  ג את עמדתו בנושא.הוחלט כי אבשלום ישוחח עם מושיק, לאחר מכן מושיק יגיע לישיבת ועד להצי              

  אבשלום יעביר לחברי הועד לינק לאתר העמותה, להתרשמותם.              

לאחר שהועד יפגוש את מושיק וענבר וישמע דעתם, יוחלט אם ממשיכים את התהליך מול היישוב או אם               

  מחליטים שלא נכון כרגע לקבל את ההוסטל ליישוב.
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לאחר התרשמות של חברי הועד ניתן אור ירוק להחלפת אתר  -אודי הגיע להציג את אתר האינטרנט החדש          . 3

  האינטרנט הישן לחדש. היתרון של האתר החדש אל מול הישן העיצוב, הנראות ונוחות הניהול.

כדי להעביר לה את . אודי ביקש מספר שעות עם ליאת  livecityאורלי תעשה את המעבר הטכני בחברת              

  הנתונים.

  

  :אורלי מעדכנת על ישיבה שהתקיימה עם שמוליק וחגי. הועלו מספר תב"רים -. תב"רים 4

שמוליק ביקש לקיים ישיבה עם מחלקת הנדסה לבחון את המשמעויות של ביצוע תוכנית  - 14ביצוע כביש  •

 הכביש. 

פינות הגזם ביישוב. אורלי ועלית יביאו לחגי  חגי יבקש מקבלן הפינוי שיממן את הקמת -הסדרת פינות גזם  •

 .שם הנוער מתפעל את המרכז) -תוכנית מפורטת לגבי מרכז מיחזור (לאחר סיור בבארי 

 כרגע בעדיפות אחרונה. - גן שעשועים נווה צין  •

 .15אורלי מול חגי תכניס את תכנון כביש  •

רך בקשת תב"רים. מיכל מבקשת להרחיב את מיכל הכינה רשימה של פרוייקטים שונים ביישוב, שמיועדים לצו

  הרשימה ולהכין כדי שיהיה לועד אפשרות לשלוף פרוייקטים בכל פעם.

 

  . אבי ואורלי בודקים מול המעצה את המשמעות של בית קברות אזורי. הנושא יעלה באחת הישיבות הבאות.5

  

  מצגת מצורפת. - 2014. תקציב 6

  

  –. שונות 7

קאודרס פעם הבאה לגבי תשלומים לספקים שונים (תשלום לאבי מבקש להיות מתואם ב •

 בעניין קירוי מרכז מסחרי)

  אבי מבקש לראות את הצעת המחיר של קאבראיט מול התאגיד. •

  .  9/11אורלי מעדכנת שגילי קיבל את העבודה לנטיעה בנווה צין. תחילת עבודה  •
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