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 . הפקת לקחים אחרי האסיפה1

הופקו לקחים והוחלט לקדם בתקופת הביניים את  .התקיים דיון קצר בעניין
 הפרויקטים והנושאים הבאים:

הנושא יובא  .הצעות מחיריש להתחיל בבדיקות ולקבל  –א. מחשוב משרד 
 לדיון נוסף בועד.

  המשך מעקב אחרי מערכת המים לצורך שדרוג ומניעת אובדן מים"ב. 

 ג. קידום פרוייקט עלות השחר
ותינתן  ,ע"י זאב ואתילייעול הגבייה ינוסחו נהלים ות, ד. המשך גביית חוב
 ברות להתחיל בטיפול ומעקב חובות.זהנחיה למערכת הג

 עד למציאת מזכיר חדש אתי מלכא תמלא מקום המזכיר.  –ה. מ"מ מזכיר 
בעלי זכות חתימה יהיו עמיחי סולומון ונעם פרלסון, תצא  –ו. זכויות חתימה 

 ם והנוגעים בדבר.הודעה מסודרת לכל הגורמי



 
 
 
 
 
 

 –של היועץ המשפטי על פרוטוקול אסיפת החברים  ות דעתוז.קבלת ח
 באחריות זאב

 
 . הרצת ועדת קלפי לקראת בחירות לחברות באגודה2

הוצגה רשימת המועמדים לחברות באגודה כולל בנים ממשיכים שהגיעו לגיל . 
 המועמדים.הרשימה אושרה פה אחד והוחלט לאשר לו. קלפי את 

 
כמו כן הוצגה רשימת מועמדים שגרים בישוב מעל חצי שנה. הוחלט בשלב זה 

לא לאשר את המועמדים ולהעלותם לחברות לקראת תקופת החגים לאחר 
 שתעבור שנת המגורים הראשונה שלהם בישוב.

 
 . תקציב 3
 

 לקראת הכנת התקציב
לאור החלטת אסיפת החברים לא לאשר את התקציב שהוצג לפני האסיפה 

של צוות  מול תקציב, ניתנה סקירה ע"י נעם על המשך עבודה 2015לשנת 
 מנהלי המחלקות.

עד לאישור התקציב החדש נמסרה הודעה מסודרת למנהלי המחלקות להמשיך 
 .15%מחולק לרבעון פחות  2014שנת  לעם התקציב ש לעבודעל ידי האסיפה, 

ויעביר אחת  ,אקסלביצוע תקציב בבמקביל כל מנהל מחלקה ינהל טבלת 
 התשלומים.עם לחודש לבדיקה ע"י נעם ועמיחי ביחד 

 
 ניהול תקציב 

 בבדיקה ובחיפוש חברה לעזרה בהכנת התקציב.הועד החל 
אנשי מקצוע שזהו תחום עיסוקם. מ מורכבת ים,מתנדב הוחלט: להקים ועדת

שחברה חיצונית  המודל התקציבימטרת הוועדה תהיה לייעץ ולעזור בגיבוש 
ואז לצאת לקבלת הצעות מחיר ממשרדי רו"ח המתמחים  ,תכין עבורינו

 בתיקצוב.
 

 נציג וועדת ביקורת ורותי הגזברית. ,לוועדה יצטרפו נציג ועד המנהל
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 . ועדה ציבורית4
 

 ווהתלמשנבעה משיחות שהתקיימו עם רכזת הקהילה, ה מייק דיווח על הצע
 ניתנו הערות להצעות בנוגע למטלות הוועדה. . בדיוןהותילפעוללגיבוש הוועדה ו

 
 ותוביל את הוועדה. ,תגבש הרכב מייצג לוועדה ,רכזת הקהילה ,הוחלט: תחיה

 
 . התקדמות בבחירת מזכיר חדש5

 מעמדים לתפקיד 25עד כה הגישו 
 
 . דיווחים שוטפים6
 

 להעסיק איש מחשבים שייתןבאופן זמני אושר  – משרדב ביםמחשאחזקת 
 במחיר קבוע, לא כולל חומרים ותוכנות.ו יחודשעל בסיס שרותי מחשב 

 תתכנס בשבוע הבא לקראת הכנות לפתיחת העונה. – ועדת בריכה

 נבדקות האופציות העומדים לרשות היישוב בעניין תנאי העסקת – בחירת רב
 מועמד מתוך הישוב. , במידה וייבחררב

מצב מענה הטלפוני וקבלת הקהל כרגע לוקה בחסר. דווח על  – פניות הציבור
שהבקשה  כדי פתיחת אופציה של "צור קשר" דרך את הישוב עם מענה מיידי

מטעם הועד להנחות את העובדים בעניין כמו כן מייק הוסמך  תטופל בהקדם.
 מענה טלפוני ושרותי קבלת קהל.

הצעות לפתיחת עסק במבנה "בנייך בונייך"  4הוגשו  – בקשות לפתיחת עסקים
 ותציג בפניהם את הבקשות.הוחלט:אתי תכנס את ועדת יוזמות 

דווח לוועד על בעיות חשמל קשות ועל דרכי פעולה לפתרון  – אזור התעשיה
 במבנים הקיימים ובמבנים של העסקים שהוקמו באופן עצמאי.

הוגשה בקשה מהגמ"ח להשתתפות בעזרה לקשיש. הועד  – בקשת הגמ"ח
דחה את הבקשה בטענה שהגמ"ח ישתמש בכסף שמועבר מהישוב לגמ"ח כל 

 חודש.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

הוחלט לפני שממשיכים עם תכנון הנדסאי לנסות  – י עקיבאתכנון הנדסאי לבנ
 המעוניינים להנציח את יקיריהם. לגייס כסף מקרנות או מתושבים

 
 רשמה: אתי
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