פרוטוקול מזכירות
פרוטוקול ישיבת ועד הה הלה מס'  20לש ת 2020
שם האגודה  -קיבוץ חשון
מספר אגודה570009100 :
יו"ר ועד הה הלה :דיוויד הירש.
יו"ר הישיבה :יאיר מרום.
תאריך הישיבה 1 :ביולי 2020
מספר חברי המזכירות בעלי זכות ההצבעה 10 :
שמות חברי הה הלה בעלי זכות ההצבעה שהשתתפו בישיבה :עופר פוקס ,ליאור ש יר ,יהו תן דה
פורטו ,דיוויד הירש ,רותי שוב ,יוסף קיש ,כלילה רוקח ,מורן פלג ,מ י טובול ,עמרי שפטס.
משתתפים קבועים ללא זכות הצבעה :יאיר מרום ,יושב-ראש הקיבוץ; אסף ארטל ,מ הל הקהילה.

על סדר היום:
א .דוח ביקורת הפ ים – ב ייה פרטית ב חשון.
ב .תק ון ב ייה פרטית.

מהלך הישיבה:
א .דוח ביקורת הפ ים – ב ייה פרטית ב חשון.
 .1עו"ד עזרא מזרחי ,מבקר הפ ים של הקיבוץ ,הציג את עיקרי ממצאי דו"ח הביקורת.
 .2התקיים סבב התייחסויות ושאלות.
 .3המלצות הדו"ח ,רובן ככולן ,מקובלות על מ הלי הקיבוץ והמזכירות.

ב .תק ון ב ייה פרטית.
מוזמ ים :עו"ד עזרא מזרחי ,מבקר הפ ים; עידית חכימי ,יו"ר ועדת ביקורת; דרור יסן ,רכז ועדת
תכ ון.

 .1בהמשך לישיבת מזכירות קודמת שעסקה ב ושא ,וכן לאור ממצאי דו"ח הביקורת ,הוכ ה
טיוטת תק ון ב ייה פרטית.
 .2עיקרי התק ון עוסקים בהיבטים הפרוצדוראליים של ב ייה פרטית ב חשון ,כולל שלב התכ ון,
קבלת ההיתרים וביצוע העבודות.
 .3יאיר העביר לחברי המזכירות את הטיוטה.
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 .4התקיים סבב הערות להטמעה לתוך וסח הטיוטה שהוצגה .ההערות יועברו ליועצת המשפטית
לתיקו ים ותוספות מתאימים.
 .5הוחלט:
 .5.1הטיוטה המתוק ת תפורסם לציבור ותובא לאישור שיחת הקיבוץ )אסיפה ,הצבעה
בקלפי(.
 .5.2ימו ו ש י ממלאי תפקידים ליישום התק ון :האחד – רפר ט ל ושא ליווי ב ייה ,תכ ון
וסטאטוטוריקה ,הש י – מפקח ב ייה )שאי ו חבר קיבוץ ואי ו ממלא תפקיד קיים
בקיבוץ( .שתי הגדרות התפקיד יגיעו לאישור המזכירות ולאיוש לפי והל בחירת
ממלאי תפקידים.

 .1אסף ארטל ,מ הל הקהילה ,ציין שבהתאם להחלטת מזכירות קודמת ,גובש הסכם "ש ת
חופש" בין הקיבוץ לחברים שיוצאים לחופשה .מעתה חברים כאלו יוחתמו על ההסכם.
 .2עוד התקיים סבב התייחסויות לע יין הפירוק וההסרה של מתק י המשחקים ברחבי הקיבוץ.
הפעולה בוצעה עקב סיכו ים בטיחותיים חמורים ,ובהתאם להחלטות מזכירות .הוסכם שיש
להקפיד על פרסום ויידוע הציבור באופן רחב.

_______________

___________

___________

חותמת האגודה

חתימת יו"ר הקיבוץ

חתימת יו"ר הוועד
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