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מצד שני, כשהיא רוצה לעשות בו אחד תקציב האגודה על סעיפיו הוא ברור וידוע.  דינה הסבירה כי מצד

 ות הניהולית שלה. שימוש, היא כל הזמן מרגישה שעליה לחזור לוועד לקבלת אישור וזה פוגם בעצמא

 -דיון

בתקציב האגודה יש סעיפים שבאחריות החינוך, הספריה, הגינה הקהילתית, תרבות וקהילה. בסעיפים אלו 

אין לעשות שימוש ללא אישור של מנהל התקציב.  מעבר לכך בסמכות המזכיר להשתמש בתקציבי האגודה 

  בכל הוצאה של מסעיפי בילתי צפוי יש לקבל את אישור הוועד. במסגרת הסעיפים הקיימים.

כאשר יש ספק כלשהו או כאשר יש הבלם הראשון שלו היא הגיזברית, שיכולה שלא לאשר לו רכישות 

חובה עליה להתייעץ עם יו"ר הועד או חבר ועד שעשוי להיות רלוונטי, או יו"ר . במקרה כזה עניינים לבירור

)או כל דורש השני הינה כאשר מורשי החתימה חותמים על התשלום בנק והמזכיר . הבלם ועדת משנה.

 לתת הסברים על הוצאות אלו.עשוי צריך לדעת שהוא שאושרה לו רכישה( 

 -החלטה

כות סמקיימים בלמים על מנת שלא יעשה שימוש לא נכון בכספי האגודה, הוועד מאשר ונותן את השמאחר 

ת המנהלתית של ושאינם "צבועים" לפעילות ועדות ומשמשים לפעילדרוש רכש בתקציבים ללמזכיר 

 האגודה.

  

 דוח מזכיר: .4

 על ועדת חינוך לסכם נוהל לינה במועדון של קבוצות וחיילים שמבקשים לבוא ללון כאן.  –נוהל מועדון  .א

ות על חן להכין כמה אופציות של השכרת מועדון לחוגים תוך התחשבות בשעות הפעיל –מחירון חוגים  .ב

 של הנוער גם במועדון הסמוך ובקשות של תושבים להשכרת המועדון. 

הועד החליט כי התשלום יצא מתקציב האגודה  -תשלום עבור המצלמות שהותקנו במטבח הגנים   .ג

 מבצ"מ תקשורת ומחשוב. 



 מו לאגודה בעד שירות זהלהוחלט כי הגנים כן יש –תשלום הגנים על רכב הביטחון בזמן הקורונה  .ד

 עם הוצאות קבועות.  יחס לאגודה כאל ספקילהת ויש מאחר

חגי הרב"ש מבקש המלצה להעביר אותו להיות מועסק דרך המועצה ולא דרך הקרן. המשמעות לא  .ה

ברורה לוועד. דינה תפנה לפלג ותלמד ממנו את המשמעויות לכך. יש לקבל את כל ההסברים למהלך 

 עם בכלל. לאחר מכן תעלה את זה שוב בוועד.  בכתב ולא בע"פ ולראות כיצד זה משפיע על הישוב

הפרגולה בבית הכנסת עדיין לא קיבלה אישור של קונסטרוקטור. הועד אישר תקציב לצורך הוספת  .ו

עמוד לפרגולה על מנת שיוכל להינתן האישור. באחריות דויד )גם לאחר סיומו כחבר בועד( לקבל הצעת 

דאוג ששבוע מרגע הוספת העמוד יתקבל אישור מחיר להוספת הרגל, לאשר את הסכום בועד. ול

 מקונסטרוקטור למבנה. 

ירון ברכה יור' ועדת בינוי מבקש להציג שני פרוייקטים נוספים שיתכן יהיה צורך בעבורם למצ'ינג  .ז

סידור הגינת כלבים.  הועד אישר עקרונית את  –מגרש פטאנג והשני  -מתקציבי האגודה. האחד

מאחר שאין מקור בינוי לתכנן את הפרוייקטים ולקבל הצעות מחיר.  הבקשה. כעת זה חוזר לועדת

, או קבלת מקורות 2021, על ועדת בינוי לפעול להוספת תקציב כאמור לשנת 2020תקציבי בשנת 

 .2020חדשים במידה שמדובר בתקציב 

תקציב נפרד יוגדר  2021. מוצע כי לתקציב ועדת קלפישימוש בתקציב משפטיות גם עבור  הועד אישר  .ח

  לועדה זו.

תזרים המזומנים יציב האגודה הוועד והגנים. הוצגו בפני הועד תזרימי המזומנים לשנה הקרובה של  .ט

 שיבחר.וועד ומכיל יתרות מזומנים משמעותיות המועברות לניהולו של  ה

 

 

           

 

 

 שם וחתימת יו"ר הועד המנהל חותמת האגודה:                    חתימת מזכיר האגודה :              
  צח בן חורנ                     


