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 2019 רינואב 2' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .והתחילה בזמן 20:30במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

רן , יפה ברנד, עינב משה, גלעד ברודרס, טלי אילני, הדס אדר, מנחם אופיר, אבשלום כהן  :משתתפים

  .פינקלשטיין

  .יל'מוטי אברג, ן פורתער, גלעדאורלי   :נוכחים

  .אלון גור  :תנצלוה

  

   :קצר דיוןלאבשה הצעה , לפני המשך דיון על התקציב

בנושא שליחת מכתב לכל  26.12.2018שהתקבלה בישיבת הוועד בתאריך החלטה אבשה מבקש להעלות לדיון חוזר  •

 . ם למגוריםעל כוונת הועד להטיל ארנונת ועד מקומי גם על נכסים שאינ ,בעלי הנכסים ביישוב

מקיום ניגוד , גם למראית עין, כי חובה להימנע, מנחם מבקש להזכיר לחברי הוועד, לפני קיום דיון בבקשת אבשה

  . והדבר נכון גם בעניין זה, עניינים של חברים בדיוני הועד השונים

, יאת המועצהואישורם במל 2019ודחייתם למשלוח לאחר דיוני התקציב לשנת  שליחת המכתבים-מבהיר כי באי

 . תיתכן אפשרות ממשית לדחיית הגבייה בשנה

 

  : הצעה להחלטה

 26.12.18את ההחלטה שהתקבלה בתאריך ובכך מבטל , "מכתבי הכוונה"את שליחת כרגע ועד היישוב מקפיא 

שאינם   גם על נכסיםועד מקומי ארנונת ביישוב על כוונת הועד להטיל לבעלי הנכסים בנושא שליחת מכתבים 

  . עד סוף פברואר יתקיים דיון ותתקבל החלטה בנושא. עד לדיון עמוק והבנת כל ההשלכות של הדבר, וריםלמג

  :הצבעה

  .שישה –בעד 

  .אחד –נגד 

  .אחד - נמנע 

  

  :בנושא התקציב דיון

המשרד הוביל תהליכים לייעול המערכות . לאור צמצום נפח העבודה במשרד יתכן ונאלץ לצמצם אחוזי משרה •

  .השונות

תתקיים בחינה מחודשת של הגדרות תפקיד לכל אחת , משרות במשרד 3מקבלים החלטה עקרונית להשארת 

  .מעובדות המשרד

  .לביטול או צמצום השכירות שמשלם הוועד תוצג בקשה: אבשה יפגש עם אורי דיסטניק בנושא משרדי הועד •
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  .העניין ייסגר בישיבה עם הילה קפלן ,ה שישתתפו בחצי משרה של איש האחזקה ביישוב"יש בקשה למחלקת שפ •

בהתאם להכנסות מס הועד  2019הצבעה לשינוי התקציב לשנת  ייערך דיון ותתקיים בסוף הרבעון ועד היישוב •

  .)התקציב יגדל(המקומי שיתכנו וישתנו 

  

  :הצעה להצבעה

  .המצורף מאושר 2019תקציב 

  :הצבעה

  . מאושר פה אחד

קצץ בתקציב הגיל השלישי ויש לקחת זאת בחשבון בהגיענו להצביע על שינוי מבקשת להדגיש כי לא נכון ל, יפה •

  .הראשוןתקציבי ברבעון 

  

  :שונות

הדס מבקשת לעבות את הגן ולקיים אירוע קהילתי לנטיעת שתילים , התקבלה תרומה לשתילת גן אוסטרלי –הדס  •

  .זה אבשה והדס על, גלעד. יום שני  21.1נקבע כי יתקיים אירוע ב . נוספים

  

  

  

  

  אורלי גלעד: רשמה

  

  

 


