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  2019 אוקטוברב 30תאריך הישיבה: 

  10בעלי זכות ההצבעה :  המזכירותמספר חברי 
 ,יד הירשו, דיועופר פוקסרותי שוב,  :שיבהיב שמות חברי ההנהלה בעלי זכות ההצבעה שהשתתפו

  ., יוסף קישיהונתן דה פורטו, עמרי שפטסליאור שניר, , טובולמני  כלילה רוקח,
  .ראש הקיבוץ- , יושביאיר מרום ;מנהל הקהילה, נאור רפעהצבעה:  ללא זכות משתתפים קבועים

  .אין :יםחסר

  
  : םועל סדר הי 

  

 . יות: תשתיות ומינויים קדנצשאיםהצגת דוחות ביקורת הפנים בשני נו  .א

 דיון והחלטות. – וני לטרוןמיקום ארבעת מגרשים פ  .ב

  . שאים נוספים לסדר היוםבקשות חברי המזכירות להעלאת נו  .ג

  : הלך הישיבהמ

 . יות: תשתיות ומינויים קדנצהצגת דוחות ביקורת הפנים בשני נושאים  .א

 יהונתן; הביקורת תועדעידית חכימי, מוזמנים: עו"ד עזרא מזרחי, מבקר הפנים; 

  .א, מנהל העסקיםלבי

 בנושא מינויים וקדנציות. ביקורת הפנים דו"ח

 את עיקרי מסקנות הדו"ח.הציג  ,עו"ד עזרא מזרחי, מבקר הפנים .1

 סויות ושאלות.ב התייחהתקיים סב .2

, , כולל הגדרות תפקידיםהלי בחירה ברוריםגבש נבצורך ל ממסקנות הדו"ח עוסקחלק  .3

קים בנושאים אלו וכדומה. אנו עוס פורום מש"א, הגדרת תפקיד הונהקיצוב תקופת כ

 הקרובה. ביא נוהל מפורט לאישור השיחה כבר בתקופהצפויים להבחודשים החולפים ו

 .תקיימו בהמשךוספים במסקנות הדו"ח ובאופן יישומן ידיונים נ .4

  

 .קרן התשתיותבנושא  ביקורת הפנים דו"ח

 את עיקרי מסקנות הדו"ח.הציג  ,עו"ד עזרא מזרחי, מבקר הפנים .1

 סויות ושאלות.ב התייחהתקיים סב .2

, וכן להוציא מכתב נוסף ותקיף לחברת הקמת וועדת בטיחותלהקדם ב פעולט לחלהו .3

 פר נאור, מנהל הקהילה.באחריות: ע אספקת הגז לבדיקת הצנרת.

כנית וכחלק מת. 2020נושא התשתיות יגיע לדיון במזכירות כחלק מהדיונים לגבי תכנית  .4

 תכנית תשתיות מסודרת לשנים הקרובות. המזכירות  תקבע 2020שנת העבודה של 
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 דיון והחלטות. – וני לטרוןמיקום ארבעת מגרשים פ  .ב

  דן נאמן, עליזה נאמן.אליהו פלג, מוטקה בן הילל, ג, יגל פלפלג, סרית עי מוזמנים:

  חת: אניטה.נוכ

תה המזכירות (עופר בודה שנעשתה על ידי הצוות שמינעיקרי העיאיר הציג את  .1

 פוקס, עמרי שפטס ויאיר מרום).

בחנו במהלך השנים בכלל, ואת אלו שנערכו יטים השונים שניאיר הציג את התשר .2

 בשבועות החלופים בפרט.

כרעה לא תושג הסכמה, וכן צוין שה של המשך התהליך אם עוד הוצגה המשמעות .3

 ריטי" של פרויקט עשרת המגרשים.בעניין זה "יושבת על הנתיב הק

, כאשר הקו הוב(כמסומן בצ במתווה הבא שריטלהתמקד בת סכם על כולםהו .4

 :)2014את התכנית משנת יין השחור מצ
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ריט לכדי החלטה סופית ומחייבת ייעשה בתנאים ום התשעוד הוחלט שקיד .5

 :הבאים

דשים כך שיהיו גגות המבנים הח ארבעת תיבחן בקשת עליזה להגביל את גגות .5.1

 שטוחים ללא רעפים.

 ט להלן:רפובטל את תוספת החנייה כמליזה לען בקשת תיבח .5.2

 

 מול בית משפחת פלג:תישאר הגריעה מהחנייה  .5.3

 

 ותמדידבהקדם האפשרי , וכן יבוצעו DWGיערך תשריט מדויק בפורמט  .5.4

 הדיירים הסמוכים., לטובת בשטח ניםוסימו

, כמידת ישורא בהקדם האפשרי תשריט סופי לאהצוות מטעם המזכירות יבי .5.5

 .עילבסיס המתווה של-ת השכנים עלהאפשר בהסכמ

 ישה הפוזיטיבית שהביאה לבסוף להסכמות.המזכירות מודה לכל המעורבים על הג .6

  . שאים נוספים לסדר היוםבקשות חברי המזכירות להעלאת נו  .ג

. נושא הטלת מגבלות אדריכליות פנימיותבהקדם לדיון  יעת, יגלבקשת חברי המזכירו .1

ן יתקיים בשיתוף ועדת תכנון. בנוסף, עופר פוקס יעביר לחברי המזכירות את הדיו

  בעבר.בקיבוץ שהוחלט כפי ימיות ת המגבלות הפנתקנון התב"ע ואת רשימ

   " בתחום התשתיות הפיזיות."בנק הפרויקטים המזכירותברי חיועבר לעיון  .2

פרט וב ,בכלל בנושא הכלביםחוזרת הנחייה ים ולתושבים לחבריוציא נאור עופר  .3

 בקיבוץ.פורט הסמגרשי בעניין נוכחותם ב
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  יו"ר הוועד חתימת             הקיבוץ ריו"חתימת                 ת האגודהחותמ       


