
  פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה

  שי חיימי, יגאל לוין, מיכל נדלר, 

  אלישע אולמר, אסי מאיר
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אבל היות , רוב עבודת התיקונים נעשתה שנה וחצי האחרונות
יש טווח עבודה ועליות בהם הוגדר 

  

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה

  "כפר ברוך מודב להתיישבות שיתופית בעמ

  20.2.2018 :הישיבה

  7: חברי וועד

, משה סולומון, אבי שדה, יעקב פלד :שמות המשתתפים בישיבה

  חנה לייטמן :וועדת ביקורת 

  לימור קוזקרו :מזכירת האגודה

אסי מאיר :וועדת ביקורתיובל גולדשטייין          :נעדרים מהישיבה

  :היום של הישיבה

 תוכנית עסקית –משק המים 
 מבנים בין האגודה לוועד המקומי

 תרומה לסיפריית המושב
 של צח אורני

 וועדות
 בהרחבהדחיית תשלום לשטחים מועכבים 

 חברים
 נתיבי הגז

 תרומה למאבק על שדה התעופה
 שכר מנהלת קהילה

  משק המים – 1מספר 

2017על בסיס נתוני צריכה של , 2018תוכנית לשנת 
2017   

  החלטה
רוב עבודת התיקונים נעשתה שנה וחצי האחרונות, לצמצם עלויות ככל הניתן

יש טווח עבודה ועליות בהם הוגדר , ולא ניתן לצפות את התקלות קשה להגדיר יעד ברור
  .שמתבצעת העבודה

 
 

  

כפר ברוך מודב להתיישבות שיתופית בעמ :שם האגודה

הישיבהתאריך 

חברי וועדמספר 

שמות המשתתפים בישיבה

וועדת ביקורת 

מזכירת האגודה

נעדרים מהישיבהשמות 

  

היום של הישיבהסדר 
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מבנים בין האגודה לוועד המקומיהסכם  .2
תרומה לסיפריית המושב .3
של צח אורניתביעה  .4
וועדותמינוי  .5
דחיית תשלום לשטחים מועכבים  .6
חבריםפניות  .7
נתיבי הגז .8
תרומה למאבק על שדה התעופה .9

שכר מנהלת קהילה .10
  
  

מספר סעיף 
  

הוצגה 
2017פחת 

החלטה
לצמצם עלויות ככל הניתן

ולא ניתן לצפות את התקלות קשה להגדיר יעד ברור
שמתבצעת העבודה

  
  



  הסכם מבנים בין הוועד המקומי והאגודה החקלאית

  .י נציגי שני הוועדים

כפוף לתשובות לנושאים לברור שבגוף ההצעה  
והוספת נציגים לצוות מצומצם שיוביל את 

  .נוסח סופי יובא לאישור

 .  

שנמצא ליד משפחת סופר בצמוד למחסן 
לפני כשבועיים קיבלנו תביעה ופסק דין לתשלום על חשבוניות שכירות משנת 

י "וחשבונית על החלפת ראש משקל שאושרה ע
חשבוניות אלו לא נמצאו במערכת החשבנואית של הכפר 
טענה של חברה שהם נשלחו ומוכיחים שעל האגודה 

  :נו והצגת הנושא ודיון בווד

שכוללים ריבית הצמדה והוצאות 

  .משה סולומון ואבי שדה

הסכם מבנים בין הוועד המקומי והאגודה החקלאית – 2מספר 

י נציגי שני הוועדים"ע, י צוות שנבחר לפני כחמש שנים"הסכם שהוצג נערך ע
  החלטה

כפוף לתשובות לנושאים לברור שבגוף ההצעה  , י האגודה"עקרונית עההסכם אושר 
והוספת נציגים לצוות מצומצם שיוביל את , שהאגודה תוכל להשתמש במבנים לצרכיה

נוסח סופי יובא לאישור). עם רוב לאגודה בצוות(מהלך התכנון 

  תרומה לסיפריית המושב – 3מספר 

  החלטה 
. לקניית ספרים עבור הסיפריה של הישוב₪   3,000

  תביהע של צח אורני -   4מספר 

שנמצא ליד משפחת סופר בצמוד למחסן , חברת צח ארוני סיפקה למושב משקל חקלאי
לפני כשבועיים קיבלנו תביעה ופסק דין לתשלום על חשבוניות שכירות משנת 

וחשבונית על החלפת ראש משקל שאושרה ע, צורףשנתמכות בהסכם ש 2012
חשבוניות אלו לא נמצאו במערכת החשבנואית של הכפר (הוועד שכיהן בשנים אלו 

טענה של חברה שהם נשלחו ומוכיחים שעל האגודה , מהשנים האלו ולכן לא שולמו
  )לשלמם בהתבסס על חוזה שהיה בין האגודה לחברה

נו והצגת הנושא ודיון בוודלאחר בדיקה מול יועץ משפטי של
  ההחלטה

שכוללים ריבית הצמדה והוצאות ח"ש 37,955אושר התשלום לחברה העומד על סך 
  .משפטיות

  מינוי וועדות – 5סעיף מספר 

  החלטה 
משה סולומון ואבי שדה, שי חיימי, בדומה לשנה שעברה –בריכה 
  אבי שדה ויעקב פלד, יובל גולדשטיין –וועדת פלחה 

 
  
  
  

מספר סעיף 
  

הסכם שהוצג נערך ע
החלטה

ההסכם אושר 
שהאגודה תוכל להשתמש במבנים לצרכיה

מהלך התכנון 
  
  

מספר סעיף 
  

החלטה 
3,000לאשר 

  
  

מספר סעיף 
  

חברת צח ארוני סיפקה למושב משקל חקלאי
, המים

2012-2013
הוועד שכיהן בשנים אלו 

מהשנים האלו ולכן לא שולמו
לשלמם בהתבסס על חוזה שהיה בין האגודה לחברה

לאחר בדיקה מול יועץ משפטי של
ההחלטה

אושר התשלום לחברה העומד על סך 
משפטיות

  
  

סעיף מספר 
  

החלטה 
בריכה וועדת 

וועדת פלחה 
  
  
  
  
  



ד נאמן נדרש לכך שכל הסכומים יהיו ברשותו 
  

  .לישיבה הבאה

לא להפצה מפאת צנעת , סיכום ההחלטות יפורט בפרוטוקול הנהלה

  דחיית תשלום לשטחין מעוכבים בהרחבה – 6

  החלטה 
ד נאמן נדרש לכך שכל הסכומים יהיו ברשותו "מכיוון שעו, לא לאשר דחיית התשלומים

  .2018בעת תחילת העבודות שצפויות להיות בחודש מאי 

לישיבה הבאה רויעב, הזושלא נידונו בישיב 8-10סעיפים 

סיכום ההחלטות יפורט בפרוטוקול הנהלה –חברים 
.  

 
  
  

6סעיף 
  

החלטה 
לא לאשר דחיית התשלומים

בעת תחילת העבודות שצפויות להיות בחודש מאי 
  
  

סעיפים 
  

חברים פניות 
.הפרט

  

 


