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 כרם מהר"ל –ועד מקומי 
 2018-01פרוטוקול ישיבה 

 
 

 05.12.18: הישיבה תאריך
 

  ליאת אילון, דגן אוקו, גל פז, אייל גונן, עמית טירק. :חברי ועד נוכחים
 

  חברי ועד חסרים:
 

 נציג המליאה –אלחנן שוורץ : מוזמנים
 

 מנהלת הקהילה.-אביגיל אודרברג  מנהל אגף מוניציפלי, –ראש המועצה, משה אלעזרא  –אסיף איזק  בעלי תפקידים:
 
 

 :על סדר היום
 

 פתיחה וברכות של ראש המועצה. .1

 בחירת יו"ר וועד מקומי.  .2

 בחירת גזבר לוועד המקומי. .3

 המקומי.בחירת מורשי חתימה לוועד  .4

 קביעת נהלי עבודה לוועד המקומי )עיתוי ישיבות, מיקום וכו'(. .5

 דיון בנושא קביעת וועדות משנה לישוב. .6

 

 החלטות:
  

 –פתיחה וברכות של ראש המועצה  .1

 ראש המועצה ברך את חברי הועד הנבחרים לתפקיד החשוב של חברי ועד ההנהלה של הישוב. 

לועדים המקומיים, הוקמה אקדמיה מוניציפלית ובסוף החודש ייפתח קורס במטרה לחזק את הקשר בין המועצה 

 מוניציפלי במועצה בשיתוף מכללת כנרת.

 

  – בחירת יו"ר ועד מקומי .2

  ,בהצבעה גלויה. ההחלטה התבצעההועד המקומי נדרש לבחור יו"ר 

 .ליאת אילון הציעה עצמה לתפקיד יו"ר 

 ליאת אילון נבחרה פה אחד לתפקיד יו"ר הועד. 

 

 -בחירת גזבר לוועד המקומי .3

  .הועד נדרש לבחור גזבר לוועד המקומי 

  ההחלטה כי אביגיל אודרברג מנהלת הקהילה, תשמש כגזבר כיוון שמבצעת תפקיד זה מזה שנתיים

 וחצי.

 



 

 

 

 

 

 -בחירת מורשי חתימה .4

  חתימות.הוועד המקומי נדרש למורשי חתימה. על כל המחאה או הוראת תשלום מחויבים אנו בשתי 

   .היות וברור שלא תמיד יהיו פה שניים קבועים לכן אנחנו נבחר שלושה כדי שתהיה את הגמישות הנדרשת 

  .יו"ר הועד והגזבר יהיו שניים מתוך השלושה 

 .אייל גונן מורשה חתימה מהועד הקודם ולכן ההחלטה כי יישאר כזה 

 .יש להסדיר את נושא מורשי החתימה בבנק, יבוצע לאחר החג 

 

  – קביעת נהלי עבודה לוועד המקומי .5

  במזכירות. 20:00הועד המקומי יקיים את הישיבות בימי רביעי אחת לשבועיים בשעה 

 

 -דיון בנושא קביעת וועדת משנה לישוב .6

 השונות. תכפי שהיה נהוג בוועדים הקודמים, כדאי וראוי שנפנה לציבור ונבקש מתושבים להירתם לוועדו 

  ון שיהיו הוועדות הבאות:חשב כי נכהועד הקודם 

i. ,ועדת נוער וחינוך 

ii. ,ועדת תרבות 

iii. ,ועדת ותיקים 

iv. ,צוות צח"י 

v. ,ועדה קטנטנים 

vi. ,ועדת ספורט 

vii. ,ועדת בית כנסת 

viii. ,ועדת חיילים 

ix. .ועדת חזות 

 ועדת פרויקטים ומכרזים. את הועד מאמץ את הועדות הקודמות הקיימות במושב ומבקש להוסיף 

  ולקחת חלק בוועדות הקיימות.הועד קורא לתושבים נוספים להתנדב 

  נדרשת ועדת ביקורת כפי שהוסבר ע"י משה אלעזרא, מצורף מכתב מהמועצה בנושא. תושבים המעוניינים

 להתנדב לוועדת ביקורת מוזמנים לפנות במייל חוזר למזכירות.

 

 

 

 

 


