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 -------------------------------------------------------------------
מתוך אכפתיות שיתוף פעולה  ,הפועלת לקידום תושביה

. יחודית

  1רמספ

  .של האגודה וישיבת ועד מקומי

  .ויונתן לניאדו באלכסיי קומל

 .רובדי- שלטון דוו 

  ב"תג  אחריות  החלטה

יש להכיר את המדריך 
ולהוציא עדכון לתושבים על 

שירותי המועצה ושירותי 
הועד המקומי בתחום 

 . יהמוניציפאל

חבר ועד לא ייקח חלק 
בדיונים ובהחלטות אם 
קיים ניגוד אינטרסים 

ישיר או עקיף ביחס 

  חברי ועד
  עידן

20/10  

ישיבת הנהלה תתקיים 
 . אחת לשבועיים

קבלת החלטות יתקבלו 

- שקיפות פרוטוקולים
לאחר כל ישיבה יצא 
פרוטוקול אשר יופץ 

עד שבוע לאחר 
פרטים הקשורים 

 .לצנעת הפרט יצונזרו

תחומי  להגדיר את
ותחומי העיסוק בין 

 .  

יש להגדיר את תחומי 
  .הליבה לעיסוק הועדות

  שוטף  עידן

מ "אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע

 

 -------------------------------------------------------------------
הפועלת לקידום תושביה, צומחת איכותית מגוונת ושורשית

יחודיתכחלק מתבנית נוף יוובערבות הדדית   

מספ -וועד הנהלהפרוטוקול ישיבת סיכום 
  

של האגודה וישיבת ועד מקומי התקיימה ישיבת ועד הנהלה

אלכסיי קומל, דורית עבדו, ן אליהויוחנ, בלשאילונדון מורן  -חברי ועד 

  .מנהל הישוב

 :להלן הנושאים שנדונו בישיבה

 .היכרות חברי הועד

 אגודה, ועד מקומי, ת האחריות בין המועצההסבר קצר על חלוק

 .נהלי עבודה פנימיים

 .ואישור מורשי חתימה ר אגודה

 .של האגודה הכלכלי ה

 .כוסית לשנה החדשה של חברי ההנהלה

 :ולהלן סיכום הישיבה וההחלטות שהתקבל

החלטה  פירוט
חברי הוועד קיבלו מהמועצה 

מדריך שימושי לחברי ועד 
כמו כן עברו על אחריות ". הישוב

המועצה והשירותים שבאחריות 
  .אגודה/הועד מקומי

  יש להכיר את המדריך
ולהוציא עדכון לתושבים על 

שירותי המועצה ושירותי 
הועד המקומי בתחום 

המוניציפאל

  חבר ועד לא ייקח חלק
בדיונים ובהחלטות אם 
קיים ניגוד אינטרסים 

ישיר או עקיף ביחס 
  .לנושא

הגדרת נהלי עבודה פנימיים של 
עבודת הועדות הועד והחזרת 

  .ליישוב

  

  ישיבת הנהלה תתקיים
אחת לשבועיים

  קבלת החלטות יתקבלו
 .י רוב"עפ

 שקיפות פרוטוקולים
לאחר כל ישיבה יצא 
פרוטוקול אשר יופץ 

עד שבוע לאחר לתושבים 
פרטים הקשורים . הישיבה

לצנעת הפרט יצונזרו

  להגדיר אתיש
ותחומי העיסוק בין הליבה 

. חברי הועד

  יש להגדיר את תחומי
הליבה לעיסוק הועדות

  

אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע אשכולות

 ------------------------------------------------------------------- 
צומחת איכותית מגוונת ושורשיתבית לקהילה - אשכולות 

התקיימה ישיבת ועד הנהלה 23/09/19בתאריך  .1

חברי ועד : בישיבה נכחו .2

מנהל הישוב–עידן אבישר 

להלן הנושאים שנדונו בישיבה .3

היכרות חברי הועד  .א

הסבר קצר על חלוק  .ב

נהלי עבודה פנימייםהסבר על   .ג

ר אגודה"בחירת יו  .ד

הסקירת מצב  .ה

כוסית לשנה החדשה של חברי ההנהלההרמת   .ו

להלן סיכום הישיבה וההחלטות שהתקבל .4
 

  נושא  ד"מס
-שלטון דו  1

  רובדי
חברי הוועד קיבלו מהמועצה 

מדריך שימושי לחברי ועד "
הישוב

המועצה והשירותים שבאחריות 
הועד מקומי

הגדרת נהלי עבודה פנימיים של   נהלי עבודה  2
הועד והחזרת 

ליישוב
  
  
  
  

  



   570030569מ 

 -------------------------------------------------------------------
מתוך אכפתיות שיתוף פעולה  ,הפועלת לקידום תושביה

. יחודית

שיונתן " פה אחד
  .ר"לניאדו ישמש כיו

-  -  

כל חברי ההנהלה 
מורשי יהיו  מנהל הישוב

שני מורשי חתימה של 
בצירוף חותמת 

 .יחייב את האגודה

ברירת המחדל של חתימות 
ר "מורשי החתימה הוא יו

 .ומנהל יישוב

יש לאשר מסמך המגדיר 
את סמכויות החתימה 
  .בהתאם לסכום ולנושא

ישיבה   עידן
  הבאה

הוגדר צוות עבודה ייעודי 
אלכסיי , לנושא של יוחנן

 "קופה קטנה"כסף מזומן ו
י מנהל "עמעתה 
 .הישוב בלבד

צמצם ל
למינימום גבייה מתושבים 

יש לצאת במסע הסברה 
לתושבים לעבור לגבייה 

עקב העיסוק  בהוראת קבע
לי והקושי היומיומי של בע

באוגדה בגביית 
תושב שיעבור . 

לגבייה בהוראת קבע יקבל 

ר היכרות של תמונת 
המצב המלאה של גירעון 

תכנית האגודה יש לתכנן 

יש לכנס אסיפת חברים 
במהלך חודש נובמבר 

ולהציג את תמונת המצב 
, של האגודה

הגירעון הכלכלי וחלופות 
  .לפתרונות ותכנית הבראה

  חברי
  ועד

 עידן  

15/11  

מ "אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע

 

 -------------------------------------------------------------------
הפועלת לקידום תושביה, צומחת איכותית מגוונת ושורשית

יחודיתכחלק מתבנית נוף יוובערבות הדדית   

פה אחד"הוחלט    התקיימה הצבעה בין חברי הועד
לניאדו ישמש כיו

וועד  אגודה יבוצע על פי נוהל
  מקומי

 כל חברי ההנהלה הוחלט ש
מנהל הישובו

 .חתימה

  חתימה של
בצירוף חותמת  חתימה

יחייב את האגודה

  ברירת המחדל של חתימות
מורשי החתימה הוא יו

ומנהל יישוב

  יש לאשר מסמך המגדיר
את סמכויות החתימה 
בהתאם לסכום ולנושא

מנהלתמונת מהחברי הוועד קבלו 
מצבשלמצבה הכספי של האגודה 

ההוצאות , תבדגש על הגירעונו
. של הועד והאגודהוההכנסות 

כמו כן ניתנה תמונת מצב על 
הכנסות , חובות תושבים

חובות של האגודה , מהמועצה
, ופערים בתשלומים לספקים

  .מקורות ועוד, חברת חשמל
  

  הוגדר צוות עבודה ייעודי
לנושא של יוחנן

  .ועידן

 כסף מזומן ו
מעתה ינוהל 

הישוב בלבד

 ל/ עצוריש ל
למינימום גבייה מתושבים 

  .במזומן

  יש לצאת במסע הסברה
לתושבים לעבור לגבייה 

בהוראת קבע
והקושי היומיומי של בע

באוגדה בגביית  תפקידים
. התשלומים

לגבייה בהוראת קבע יקבל 
 . הנחה

 ר היכרות של תמונת לאח
המצב המלאה של גירעון 

האגודה יש לתכנן 
 .הבראה

  יש לכנס אסיפת חברים
במהלך חודש נובמבר 

ולהציג את תמונת המצב 
של האגודההכלכלית 

הגירעון הכלכלי וחלופות 
לפתרונות ותכנית הבראה

  

אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע אשכולות

 ------------------------------------------------------------------- 
צומחת איכותית מגוונת ושורשיתבית לקהילה - אשכולות 

התקיימה הצבעה בין חברי הועד  ר"בחירת יו  3

מורשי   4
  חתימה

בוצע על פי נוהל
מקומי

 כלכליההמצב  5
  של האגודה

חברי הוועד קבלו 
מצבשלמצבה הכספי של האגודה 

בדגש על הגירעונו
וההכנסות 

כמו כן ניתנה תמונת מצב על 
חובות תושבים

מהמועצה
ופערים בתשלומים לספקים

חברת חשמל
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 -------------------------------------------------------------------
מתוך אכפתיות שיתוף פעולה  ,הפועלת לקידום תושביה

. יחודית

 .הקרוב' ביום ה י תכנית בשטח הציבורי המרכזי בהרחבה

תיעשה . ב עקב הסיכון הנגרם להולכי הרגל

ייצא מסמך לבעלי האוטובוסים להחנות את 

ל המועצה בנוגע לתשלומי אחזקות "ר האגודה למנכ

ר האגודה ומנהל היישוב לבין מנהלי המחצבה בנוגע לפגיעה באיכות 

 .בעקבות ההשפעות על היישוב פ כלכלי בין המחצבה ליישוב

בה תושבים המעוניינים יפנו , 20:30-22:30

פ "עם ציון הנושא המדובר ושליחת חומר מקדים ע

  יונתן לניאדו                                                                                                          

 אשכולות והועד המקומי  ר אגודת"מנהל היישוב                                                                                               יו

  

מ "אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע

 

 -------------------------------------------------------------------
הפועלת לקידום תושביה, צומחת איכותית מגוונת ושורשית

יחודיתכחלק מתבנית נוף יוובערבות הדדית   

  : שונות

י תכנית בשטח הציבורי המרכזי בהרחבה"יערך עפיישובית אירוע הרמת כוסית 

ב עקב הסיכון הנגרם להולכי הרגל"מכשולים וכיו, כלי רכב, יש לפנות את המדרכות מנגררים

 . י מנהל הישוב"פ ובכתוב ע"פנייה לאותם התושבים בע

ייצא מסמך לבעלי האוטובוסים להחנות את . בקרוב תתבצע הסדרה של משטח חנייה לאוטובוסים

 . באזורים המוגדרים בלבדהאוטובוסים 

 . תכנית פיתוח ההרחבה מתקיימת בהתאם ללוח זמנים

ר האגודה למנכ"במהלך חודש אוקטובר תתקיים פגישת עבודה בין יו

 . קומי והפערים בין המצב הקיים למצב הנדרש

ר האגודה ומנהל היישוב לבין מנהלי המחצבה בנוגע לפגיעה באיכות "תתקיים פגישת עבודה בין יו

פ כלכלי בין המחצבה ליישוב"באיכות חיי התושבים ויצירת שת

22:30שני משעה בימי , "דלת פתוחה"אחת לשבועיים תתקיים 

עם ציון הנושא המדובר ושליחת חומר מקדים ע Eshkolot.Mazkir@gmail.com למנהל הישוב במייל 

 . 21:00בשעה  07/10/19 -הישיבה הבאה תתקיים ב

  

                                                                                   עידן אבישר         

מנהל היישוב                                                                                               יו

אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע אשכולות

 ------------------------------------------------------------------- 
צומחת איכותית מגוונת ושורשיתבית לקהילה - אשכולות 

  
  
 
שונותעדכונים חשובים ו .5

אירוע הרמת כוסית   .א

יש לפנות את המדרכות מנגררים  .ב

פנייה לאותם התושבים בע

בקרוב תתבצע הסדרה של משטח חנייה לאוטובוסים  .ג

האוטובוסים 

תכנית פיתוח ההרחבה מתקיימת בהתאם ללוח זמנים  .ד

במהלך חודש אוקטובר תתקיים פגישת עבודה בין יו  .ה

קומי והפערים בין המצב הקיים למצב הנדרשועד מ

תתקיים פגישת עבודה בין יו  .ו

באיכות חיי התושבים ויצירת שתו הסביבה

אחת לשבועיים תתקיים   .ז

למנהל הישוב במייל 

 .צורך

הישיבה הבאה תתקיים ב  .ח

  

  

  

עידן אבישר                                

מנהל היישוב                                                                                               יו 

  

  

  


