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    99 פרוטוקול ועד מקומי מס'
 

 24.1.20מיום 
 אלון בלחסןיעל יעקב, ,  עומר סובולשלומי לוי , אבי אטיאס,רפי תדהר , אליעזר לנדסמן, נוכחים: 

 , שגית קבילו  , איציק סלובודיאנסקי, גיה רותםזקר ,גיא 
 חסר: ניסן כנפי 

 
 
 

 נושא
 2020אישור תקציב 

מאוזנים, שמרנו על ההחלטה  2019סיימנו את שנת  •
 קודמת.הנה בהתאם למדיניות דומה  לשלפעול 

 הוצג בפני חברי הועד , 2020תקציב  •
 :להלן הנושאים שעלו וסוכמו •

o  ביטוח  הרחבה של ההשנה יש כוונה לבצע
 )פרטים ומידע בנושא יועברו לחברי הועד( 

o  בהתאם לתקציב שאושר על כל ועדה לבנות
ת שנתית, וכנגזרת ממנה תכנית תכני

חודשית. יש להעביר את התכנית עד 
  לגיה מזכירת המושב. 15.2.20ה

o כנס תושבים להצגת עיקרי התקציב  יבוצע 
o כל ישיבה   יושם דגש כי : 2020 ישיבות הועד

בעדכונים ובתחום נקודתי של ועדה  תעסוק 
. יש לספק מידע מקיף וחומרים  מסוימת
 מראש.

o  ישיבה כללית בנושאי תתקיים אחת לרבעון
 כספים ודוח מצב ועדות

o סוכם על מסגרת התקציב ,במהלך -תשתיות
לאישור   החודש הקרוב תוצג תכנית מפורטת

 הועד המקומי 
o )אושרה מסגרת  – ועדת בריכה)קאנטרי

התקציב הוצאת התקציב לטובת התכנון , 
יוצג  אישור ועד האגודה ולאחריו ל בכפוף

 ועד המקומי  ה אושר ע"ייו
o מתוך התקציב יוקצו  שח  000,50-תרבות

למופע גדול, במידה ולא ייתקיים יועברו  
 .לפרוייקטים במושב

 5,114,067 הצבעה על אישור תקציב
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצביעו בעד:
עומר , אבי, יעל, אלון, שלומי,  

 אליעזר, רפי וגיא 
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 עדכונים:
ועד האגודה מנהל מול המועצה תהליך  -בית הנוער

 .להשלמת המבנה בהסדר
יש לשמור סכום מכספי הועד למטרת השלמות באבזור 

 פנימי במקום. 
 יתקיים דיון בועד לגבי ייעוד בית הנוער

כרגע בתהליך אישור לקומה שניה וכתוצאה  -מרכז מסחרי
, הועד פועל להסדרת פינת המיחזור וכלל  מכך הסדרת חניה

 הפעילות במקום לטובת רווחת התושבים

 

 ם םרשמה גיה רות
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