
 

 61.21651ד                                                                                                                   "בס

 

 ת נאות רעותחברי וועד עמות

 

 61121112מיום עד העמותה וושל  1' ה מספרוטוקול ישיב: הנדון

 

במשרדי לישיבה ראשונה הנכנס  / החדשעד העמותה והתכנס ו .201 דצמברב 12-ה 'בביום  16

 6העמותה ברחוב תבור

 : בישיבה השתתפו 26

 6 יעקב ברוש: ר הוועד "יו 6א

אילנה , ארנון כרם, יוסי בר, אודי טימר, אורלי גלר, אריה ממן, דני ארדיטי: חברי הוועד  6ב

 6ואבנר הלחמי  חיים שטרית  ,בני כהן , שפרינג

 6יוסי נוי,  דור ישראל בן  : הביקורת ועדתחברי ו 6ג

 (6ל"נמצא בחו)שמוליק הרפז  הוועד יחבר –נעדר מהישיבה  6ד

אברהם בן דוד : אני מודה  לחברי הוועד היוצא שסיימו את תפקידם, בשם חברי הוועד הנכנס 36

, ועבודתם שהשקיעו במהלך הקדנציה הקודמת, על תרומתם6 יוסי חזאי ושוקי שוקרון, (בנדה)

 6בהמשך דרכםומאחל להם הצלחה 

 6::ישיבה הנושאים שעלו במהלך להלן  46

 , בין המשתתפיםמעמיק  רותיכסבב הנערך  6א

      את הנושאים בפני חברי הוועד  סקר , יעקב ברוש - סקירת נושאי העבודה הפעילים  6 ב

 בקדנציה שחלפה שטופלו       

 בחירת בעלי תפקידים בוועד   6ג

 6אושר פה אחד, דני ארדיטי –הוצג מועמד אחד , ר הוועד"לתפקיד יו (1

 .ברכת הצלחה לדני בתפקידו

מפאת , .בני כהן ושמוליק הרפז –הוצגו שני מועמדים , לתפקיד גזבר הוועד (2

ההצבעה לתפקיד  ,בשלב זה בני כהן ממשיך כגזבר ,בהישל שמוליק מהיש ועדרותיה

 6 דחתה לישיבה הבאהנ, זה

 6אושר פה אחד6 חיים שטרית –הוצג מועמד אחד , הוועד מזכירלתפקיד  (3



יעקב ,יתווסף  לשני חברי הוועד דני ארדיטי  –בעלי זכות חתימה בחשבון העמותה  (4

 6אושר פה אחד –כבעל זכות חתימה בחשבון העמותה  ברוש ובני כהן

 

 ולפרוייקטים שיבוץ חברי הוועד לוועדות עבודה   6ד

 :כללית (1

ועל מנת למצות את הטיפול , הוועד ליעילות מיטביתלהביא את עבודת במטרה 

, טיםקצוותי עבודה ולפרויי/שובצו חברי וועד לוועדות/מונו, בנושאים שהוועד מטפל

 6  כמפורט בסעיפים  הבאים

 :וועדת מבנים ציבוריים (2

 , חיים שטרית – ר וועדה"יו

 6ישראל בן דור, בני כהן, שמוליק הרפז, דני ארדיטי – חברים

 :היטלי השבחה וועדת  (3

 , יעקב ברוש – ר וועדה"יו

 6ישראל בן דור, בני כהן, יוסי בר, אריה ממן – חברים

 :קשרי קהילהוועדת  (4

 , אילנה שפרינג – ר וועדה"יו

 6אבנר הלחמי, אורלי גלר, אודי טימר, ארנון כרם – חברים

 :תקנוןוועדת  (5

 , אורלי גלר – ר וועדה"יו

 6ישראל בן דור, בני כהן, אריה ממן – חברים

 .באחריות ארנון כרם – נקס חברי העמותהפרוייקט עדכון פ (6

יוסי בר  באחריות – חברי העמותה פרוייקט ניתוח סקר צרכים עתידיים של (7

 ארנון כרם ובהשתתפות

 . אושר בהצבעה פה אחדל "שיבוץ החברים בוועדות ובפרוייקטים הנ (8

 

 :הישיבה ולא דנו בהםנושאים נוספים שעלו במהלך  .ה

וועדת קשרי קהילה  ההמלצה כי. חברי העמותה השתתפותפתיחת ישיבות הוועד ל (1

  6נושא זה בחןת

א בהמשך להצגת הנוש, בקשתו של מר ניסן חי –שמירת הצביון של היישוב  (2

 6הנושא יעלה בישיבה הבאה לדיון6  הוועד החליט שידון  ויבחן את בקשתו, באספה

 

 

 



 : לעבודת הוועדנוהל שגרה  .  5

בכל יום שלישי בשבוע השלישי של כל , ישיבות הוועד יערכו אחת לחודש, ככלל 6א

6 לכל ישיבה ייצא זימון עם הנושאים לסדר היום( לחודש 15סביב ה6 )חודש לועזי

 66 כשבוע לפני מועד הישיבה

 6הוועד הקרובה תישיבסדר היום ברשאי לבקש להעלות נושאים לחבר וועד כל  6ב

6 עד סוף החודש הקודם למועד בו תתקיים הישיבהמועד העברת הנושאים הוא 

ניתן לבקש 6 11/1/11בתאריך ' ישיבת הוועד הבאה נקבעה ליום ג –לדוגמא 

 31/12/1.6עד ל,  לעלות נושאים לישיבה זו

במידה וכמות  6למזכיר אי הגעתו במייל חוזר/חבר וועד מתבקש לאשר הגעתוכל  6ג

' מועד הישיבה יידחה ליום ג, חברים 1השתתפותה קטנה מ החברים שאישרה 

חברים ויותר את הגעתם הישיבה  1במידה ויאשרו , המועד שנקבע שלאחר

 6במועדה תתקיים

עם לוגו של  בוצע על ניירת, הוועדכל תכתובת רשמית שיוצאת על ידי אחד מחברי  6ד

 6המייל של העמותהמ ותישלח, העמותה

 

 22:006עד  20:00בשעות  11/111/ביום שלישי בתאריך  :עד הבאהמועד התכנסות ישיבת הוו .

 

 6ישיבת הוועד ננעלה  16

 

 6והשתתפותכם בישיבה הבאה םנא הערכותיכ 86

 

 6הנכנס ולחברי וועדת הביקורת מנהל לכל חברי הוועד הומהנ המאחל הצלחה מלאה ועבודה פוריי 96
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 :עותקים  

 לחברי וועדת ביקורת –

 


