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  :םול סדר היע

 .בנייה פרטית בנחשון –דוח ביקורת הפנים   .א

  תקנון בנייה פרטית.  .ב

  

  :הלך הישיבהמ

 בנייה פרטית בנחשון. –דוח ביקורת הפנים   .א

 , הציג את עיקרי ממצאי דו"ח הביקורת.מבקר הפנים של הקיבוץעו"ד עזרא מזרחי,  .1

 לות.אוש תהתייחסויוסבב התקיים  .2

 המלצות הדו"ח, רובן ככולן, מקובלות על מנהלי הקיבוץ והמזכירות. .3

 

  .תקנון בנייה פרטית  .ב

דת , רכז ועדרור ניסן; ביקורת תעדו, יו"ר מיעידית חכי ים;ר הפנ, מבק: עו"ד עזרא מזרחיניםמוזמ
  תכנון.

 

נה , הוכהביקורת דו"ח ממצאיבהמשך לישיבת מזכירות קודמת שעסקה בנושא, וכן לאור  .1

 תקנון בנייה פרטית. טיוטת

ב התכנון, , כולל שלבנחשוןהיבטים הפרוצדוראליים של בנייה פרטית עיקרי התקנון עוסקים ב .2

  ביצוע העבודות.קבלת ההיתרים ו

 העביר לחברי המזכירות את הטיוטה.יאיר  .3
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יועצת המשפטית ל. ההערות יועברו שהוצגה הטיוטה חנוסתוך להתקיים סבב הערות להטמעה  .4

 ותוספות מתאימים. ניםלתיקו

 הוחלט:  .5

הצבעה  ה,פשיחת הקיבוץ (אסיא לאישור תפורסם לציבור ותוב המתוקנת הטיוטה .5.1

 בקלפי).

 רפרנט לנושא ליווי בנייה, תכנון – האחדם התקנון: ויישנו שני ממלאי תפקידים לימו .5.2

ממלא תפקיד קיים בוץ ואינו (שאינו חבר קי מפקח בנייה – השני טוטוריקה,אוסט

לפי נוהל בחירת  שתי הגדרות התפקיד יגיעו לאישור המזכירות ולאיושץ). בקיבו

 .אי תפקידיםממל

  
  
  
  
  
  

 

הסכם "שנת גובש  ,דמתת מזכירות קותאם להחלטבהשציין  ,להמנהל הקהי ,לאסף ארט .1

 .חופש" בין הקיבוץ לחברים שיוצאים לחופשה. מעתה חברים כאלו יוחתמו על ההסכם

  

. הסרה של מתקני המשחקים ברחבי הקיבוץהפירוק וה יות לענייןחסוסבב התייעוד התקיים  .2

סכם שיש , ובהתאם להחלטות מזכירות. הוסיכונים בטיחותיים חמורים עקבהפעולה בוצעה 

  .באופן רחבבור פיד על פרסום ויידוע הציהקל
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