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 נושאים לאסיפה: 

בתקנון אגודת מתיישבי אלון הגליל( לדיון  45 44האסיפה השנתית )כמתחייב על פי סעיף  .1
 ואישור הדוחות הכספיים של הישוב של שנת הכספים תשע"ח.

 הוועד לשינוי משך הכהונה של הוועד המקומי.דיון והצבעה על הצעת  .2

 אלון הגליל, הצעה להחלטה –כהונת ועד קהילתי 

 :הגדרות

אזורית מאגדת מספר המועצה ה  ת.בדיודו רבנוי בגישה השלטון המקומי במועצות אזוריות  •
ולכן תושב/ת באלון הגליל הוא חלק מהמועצה האזורית  יישובים באזור גיאוגרפי מסוים

 .ומהנהלת הישוב
כל קובע כי " 1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 90סעיף  -ועד מקומי  •

 שלטונית. -, וועד המנהל את הישוב ברמה מוניציפלית ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי"

 וועד המנהל את ענייני היישוב הנוגעים לאגודה השיתופית ולחבריה.  –ועד האגודה השיתופית  •

מקומי מגדיר כי מי שמכהנים בישוב שיתופי כחברי ועד )לעיל(  91סעיף  -איחוד / זהות ועדים  •

  .הנהלה של האגודה השיתופיתיכהנו גם כחברי 

 נתונים לגבי אלון הגליל:

 הועד המקומי מאוחד עם ועד האגודה השיתופית.  •

וכהונה של שנתיים בתפקיד, קיים לאורך השנים נוהג של החלפת חצי מהוועד כל שנה בישוב  •
א שבכל שנה נבחרים חצי ו, הנוהג זהמשמעות  .אינו מציין את אורך הכהונההתקנון כאשר 

ן נהלים ותהליכים ובמובנים מחברי הוועד ולכן כל פעם יש צורך לבנות צוות עבודה, לבחו
 רבים להתחיל כל שנה מחדש.  

 : כהונת ועד מקומי

 היא חמש שניםכהונת הוועד המקומי בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 
כתוצאה  .ובשנים האחרונות מחייבים את הישובים לקיים בחירות בכל תאריך בחירות מקומיות

  שעברו לנוהל של בחירות אחת לחמש שנים ביום הבחירות המקומיות. ישנם ישוביםמכך 

 הצעה להחלטה:

להכניס אף הנוהג הקיים היום ובהתאם לכך, ועד אלון הגליל ממליץ לחברי האגודה לשנות את 
ולבחור וועד מקומי / שיתופי אחת לשנתיים תקנון המורה על בחירת וועד אחת לשנתיים תיקון ל

נכנס שתכלול ישיבה אחת לשבוע בנוסף תתקיים חפיפה של חודש בין הוועד היוצא והועד ה וחצי. 
 פירוט הבא:ה לפי

 .הגדרת נושאים, החלטות, רישום פרוטוקול –ישיבת וועד לדוגמא  :1שבוע 
 מעבר על יעדי וועד אלון הגליל ועל התהליך שבוצע בכל תחום :2שבוע 
 מעבר על יעדי וועד אלון הגליל ועל התהליך שבוצע בכל תחום :3שבוע 
 הגדרת יעדים מרכזיים להמשך :4שבוע 

 יתרונות ההצעה:

סנכרון עם הבחירות המקומיות )אחת לחמש שנים בחירות מקומיות ולוועד המקומי,  .1
 החלפה פעם אחת באמצע(.

אחת לשנתיים וחצי יוחלף כל הוועד, יתקיים הליך לימוד וחפיפה של חודש וניתן יהיה  .2
 ללמוד מהעבר ולייצר רצף שלטוני. 

 תקופה של שנתיים וחצי תאפשר חשיבה, תכנון וקידום תהליכים משמעותיים.  .3
 . (ה של חמש שניםלכהונ )קושי למצוא לכהונה של שנתיים וחצי ניתן למצוא מתנדבים .4

 נשמח לראותכם שותפים להחלטות באסיפה,

 וועד הישוב  בברכה,


