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 2022 / 4מס' מעיין ברוך אגודה קהילתית פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה   

 

   570044644 מתיישבי מעיין ברוך שם האגודה: 

 1222000קיבוץ מעיין ברוך ד .נ .ג .ע   כתובת: 

 9/2/22 תאריך הישיבה: 

מספר חברי ועד  

 ההנהלה: 

7 

שמות המשתתפים  

 בישיבה: 

לי בארי, ליאור בן  חמי מעיין, ט ,זיו שלזינגר אידה זינגר,

 אלטבט, רונן צסנר , פרול צנוביץ , אנג'ל יצחק מנהל קהילה 

 

שמות הנעדרים  

 מהישיבה: 

   

,  ים/משקיפות

 :  משתתפים נוספים

 

 סדר היום: 

 

 אישור פרוטוקול  . 1

 חלוקת תפקידים . 2

 הכרות עם מקורות התקציב וסל שירותים  . 3

     . כללי / שוטף 4

 

 ודיון על דרכי הוצאת הפרוטוקולים לציבור  פרוטוקול קודם  אישור    :1סעיף מס' 

 

 

 .  3אושר פרוטוקול ישיבה מס'  

 

         חלוקת תפקידים    :2סעיף מס' 

 

 בעלי התפקיד  תפקידים בהנהלה 

"ניהול ההנהלה", אישור התקציב ומעקב אחר ביצוע, קיום פגישות שוטפות עם מנהל    יו"ר  
ם מנהל הקהילה אחריות למימוש החלטת ההנהלה ייצוג מול הישוב, הכנת ישיבות הועד ע

 מוסדות הישוב והרשויות 
  

 אידה זינגר 
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    ושימושים  תקציב מקורות    :3סעיף מס' 

 

ניהול חשבון הבנק של האגק , בקרה על סל שירותים המועצתי, בניית התקציב  -  גזבר 
  והתאמתו לצרכים, מעקב תכנון מול ביצוע, מקורות ושימושים

טלי בארי )בעלת זכות  

 חתימה(

)בעל זכות   רונן  צ'סנר

 חתימה(

 הרכב בעלי זכות חתימה א'  
 

    אידה זינגר 
 חמי מעיין 
 טלי בארי 

 ליאור בן אלטבט
 

 '  בהרכב בעלי זכות חתימה 
 

 פרול צנוביץ  
 אנג'ל יצחק 
 זיו שלזינגר
 רונן צסנר 

 

בעלי זכות חתימה כל  

חברי הועד ומנהל  

 האגודה  

חד  א בכל אישור נציג 

 מכל קבוצה א'+ב'

 מבנה –  בינוי קהילה

 

בניית הסכם בין האגודות שיבטיח את המשכיות ופיתוח הישוב ,  - הסכם בין אגודות

 הגדרת תחומי אחריות ,סמכות ומשמעויות תקציביות. 

יצירת מבנה יעיל ואפקטיבי הנותן מענה לכלל  – שינוי והתאמת המבנה הארגוני

 תחומי פעילות האגודה /האגודות

 טלי בארי רכזת   

ל דיון והחלטה  בעניין בינוי  כ

 קהילה, יעבור בוועד. 

 ( 2) תהליכים קהילתיים – בינוי קהילה 

 

 שיתוף הקהילה בתהליך ע"י שיח קהילתי ושיתוף   – יצירת שיח קהילתי בונה אמון

  חיי הקהילה , מסורות, אירועים, ועדות ,קבוצות עניין וכו'  – קהילה , תרבות ופנאי

 טלי רכזת  

ור לבינוי  כל דבר שקש 

 קהילה, יעבור בוועד. 

 ( 1) חינוך ורצף חינוכי

בניית מערכת חינוך מפוארת ,ערכית , מעורה בקהילה , משולבת בחי הישוב ,  

  מנהלת דיאלוג פורה עם ההורים .  

 ליאור 

 חמי 

 פרול    (1) איכות סביבה נוי ותשתיות

 ליאור 

 רונן 

 (1,דוברות ,שקיפות ) תקשורת קהילתית

 

  

 זיו 

  פרול 
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הוצג תקציב האגודה הקהילתית , התקיים דיון ראשוני על סעיפי התקציב , הוחלט  

 שבישיבות הבאות נדון ע"פ נושאים בשיתוף בעל התפקיד הרלוונטי.  

 שוטף       :4סעיף מס' 

 

 .  22ינואר שכר רכז החינוך והמדריכים, החל מ אושר בהמשך לדיון העלאת  

 התקיים דיון בעניין ההצפות ברחבת בית הילדים והוחלט על טיפול מיידי. 

 

 

 

חותמת אגודה קהילתית:     ________________     יו"ר אגודה קהילתית:    

 ______________ 

 

 


