
   ועד מקומי צופית

 

 31.4314מתאריך  24מס' פרוטוקול 

 .יורם יפהו, ישראל אברמסון, ןספי אברמזו, אורי שמיר, שושי עמית ,עינת פרנץ השתתפו:

 אתר צופית –, גלי גליקמן נציג ועדת נוער –שמוליק חכם  מוזמנים:

 איציק קדושנעדר: 

  זקס ושייקה שדות ליליקועדת ביקורת: 

 

 ם:על סדר היו

 

 מחליפתה של אפרת. –היכרות עם יפעת טוכטרמן  .1

 בקשה להעלאת תקציב ועוד. –ועדת נוער  .2

 ועדה לנושא משתכנים. .3

 אתר חדש למושב. .4

 אישור הלוואה. .5

 בקשה אחת. –בקשה להקלה בארנונה  .6

 מועדון חדש. .7

 בקשה לקבלת תב"ר מכשירי כושר .8

 שאהסדרת זכויות חתימה  וייפוי כוח לעו"ד עמיר סגל לטפל בנו .9

 שונות .11

 

 דיון והחלטות:

 

יפעת הציגה את עצמה בפני חברי הועד המקומי. החלה חפיפה עם אפרת ביום ראשון ה  .1

11/2/13. 

של תנועת הנוער. מבקש  2113הגיע לישיבה להציג את תקציב  שמוליק חכם נציג ועדת הנוער .2

ידול הפעילות. ההעלאה מבוקשת עקב ג שנתתקציב ל₪  15,111של מכל מושב, העלאה 

 במספר החניכים וצוות ההדרכה.

הוגש כבר לאישור המועצה. כמו כן, הועד המקומי מבקש  2113הובהר לשמוליק שתקציב 

   לקבל תוכנית פעילות שנתית.

בתחילת השנה, דובר על גבייה מהחניכים, בדומה לתנועות נוער אחרות, בינתיים לא נעשתה 

חר שהוצג להם שתקציב הנוער לא מנוצל ולכן גבייה, עקב התנגדות של מספר הורים וזאת לא

 אין טעם לקחת מההורים סכומים נוספים. 

 יש לבחון שוב את נושא הגבייה.

 באירוע לא היה משביע רצון,בשכבת כיתה ה'. הטיפול משמעתי בשבוע שעבר היה אירוע 

גישה ולאחר מכן נקבעה פגישה בין הורי השכבה, מד"ב התנועה וועדת הנוער. בסופה של הפ

פת תתתקיים פעילות משוכמו גם, הוחלט לערב יותר את ההורים במציאת פתרונות ובשיתופם. 

ישראל ביקש להיות יותר מעורב בנוער. תקבע פגישה עם ועדת נוער, מד"ב הורים וילדים. 

וישראל בסוף חודש פברואר. יש להציב בפני ועדת הנוער דרישה להגיש בקשה לתקציב בחודש 

אחרי אישור התקציב ע"י הועד המקומי. תקציב יחד עם תוכנית פעילות שנתית. אוקטובר ולא 

ספי. יש לקבוע נוהלים בנושא  –כמו כן, צריך שיהיה נציג ועד מקומי שיהיה אחראי על הנוער 

 ועד מקומי. –מד"ב  –יחסי עבודה ועדת נוער 

קומי. חברים מחברי אגודה וועד מ ועדה לנושא משתכניםישראל מבקש להדגיש שהוקמה  .3

בועדה: דני ברכה, טל הדס, שייקה שדות, ישראל אברמסון ויורם יפה. מאחר ולא התקבלו 

בינתיים עדכונים בנושא הפיתוח במקום יש לקבוע פגישה דחופה עם חברי הועדה והמועצה. 

 לקבלת תשובות בנושא ביוב ומים כמו גם לעלות נושא הפרדת החשמל ליד המשאבה ו....

לאחר שהוחלט להפסיק את ההתקשרות עם קהילה נט גלי גליקמן וליליק פנו  שב3אתר חדש למו .4

, אשר עיצב I paperלמספר חברות בנושא עיצוב אתר חדש. הנל נפגשו עם בעל חברה בשם 

אתרים למספר מושבים. האתר הוצג הוצג בישיבה. נראה כי התפעול נוח ומזמין. עלות הקמת 

מע"מ. יש לבדוק את ההסכם, הגבלה ₪ +  361ת של מע"מ ועלות חודשי₪ +  1611האתר 



 בשנים ובדיקה מה קורה במידה ומפסיקים ההתקשרות.

 , לפי התנאים המפורטים.I paper: הועד המקומי מאשר התקשרות עם חברת החלטה

עמית מורשטיין הרב"ש, ביקש לקבל הלוואה. על פי החוק ניתן לתת לעובד  – אישור הלוואה .5

 שר יורדו מהמשכורת ללא הצמדה וריבית. א₪  7611עד סך של 

תשלומים אשר יורדו מהמשכורת  12החלטה: ההלוואה אושרה, החזר ה הלוואה יבוצע ב 

 החודשית.

משני מחסנים שבמשק. ישראל ביקר  באגרות ביוב ושמירהבקשה להקלה רני פלדמן הגיש  .6

 במקום וראה שאכן מדובר במחסנים.

 במועצה בבקשה להקל באגרות. מכתב יישלח למחלקת גבייה החלטה:

התקבלו מספר חלופות למבנה הנוער החדש. האדריכל התבקש לשנות מעט את   - מועדון נוער .7

הפרוגרמה. מועדון הפנאי לא יעבור ממשכנו ובמבנה החדש בחדר המיועד לפני יהיה משרד 

נוספת מ"ר. בימיים הקרובים תועבר הצעה  22הועד המקומי. המשרד יהיה קטן יותר סה"כ 

 מהאדריכל.

 בפגישה הועלו מספר נושאים.  ישראל נפגש בתחילת השבוע עם ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו. .8

 שהמועצה תסייע למושב בבקשה להצבת רמזור בכניסה למושב. בקשה  

  מוטי ביקש לפנות לגלי קליין מנהלת מחלקת תרבות. -  81תוספת תב"ר לחגיגות ה 

 ץ(.תב"ר לרכישת מכשירי כושר )חו 

מוטי דיווח שתוך חודשיים תתחיל בניית בית הספר החדש בבית ברל. עדיין לא ידוע מה ייעשה 

 עם המבנה הישן אך יהיה תיאום עם הנהלת המושב.

  מהווים חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.ו , לפרוטוקול זהבנספחים  הסדרת זכויות חתימהפירוט  .9

סדרת נושא זכויות החתימה. הועד המקומי : הועד המקומי יפנה לעו"ד עמיר סגל, לההחלטה

ישראל אברמסון, לחתום לצורך כך על ייפוי כח לפקודת עו"ד  –מייפה את כוחו של יו"ר הועד 

 עמיר סגל לייצג את הועד המקומי בעניינים שונים שיימסרו לטיפולו.

בשלב זה לא תוקם גינת התקבלה בקשה של מספר תושבים להקים גינת כלבים במושב. החלטה:  .11

 כלבים במושב.

 

 ועד מקומי צופית – 24לפרוטוקול ישיבה מס א' נספח 

 , ישראל אברמסון, ויורם יפה.ןספי אברמזו, אורי שמיר, שושי עמית ,, עינת פרנץהשתתפו:

 איציק קדושנעדר: 

 זקס ושייקה שדות  ליליקועדת ביקורת: 

 רשמה: אפרת ציר כהן

 

 בנק הבינלאומי הסדרת זכויות חתימה

 

ות חתימה בחשבון לכל חברי הועד המקומי תהיה זכ, 6/2/2119 בהתאם להחלטת הועד המקומי מתאריך

 בבנק הבינלאומי. 121 בסניף 597988מס' 

 

 בהתאם לשינויים בהרכב הועד המקומי:

 ישונו זכויות החתימה בחשבון ויימחקו חברי הועד דוד קרטיס ועמרי פירעם

 

יוסמכו ולהם תהיה  , חברי הועד החדשים,155617642ואיציק קדוש ת.ז.  122113117 אורי שמיר ת.ז.

 זכות חתימה בחשבון.

 

חתימות מורשים בצירוף חותמת של הועד המקומי, ייצג את הועד המקומי בשמו ובמקומו  2הרכב של 

ידרש ע"י ישופעילותיו עם הבנק ובכלל זה ניהול החשבון וחתימה על כל מסמך הדרוש ו בכל עסקיו 

 הבנק בקשר לכך.

 חתימת המורשים כאמור תחייב את הועד המקומי לכל דבר ועניין.

 

 

 ישראל אברמסון, יו"ר הועד המקומי



 ועד מקומי צופית – 24לפרוטוקול ישיבה מס ב' נספח 

 ם יפה., ישראל אברמסון, ויורןספי אברמזו, אורי שמיר, שושי עמית ,, עינת פרנץהשתתפו:

 איציק קדושנעדר: 

 זקס ושייקה שדות  ליליקועדת ביקורת: 

 רשמה: אפרת ציר כהן

 

 אישור הרכב הועד המקומי3

 

נמסרה הודעה בדבר תוצאות  ועצה האזורית דרום השרון )מצ"ב(,מנהל הבחירות למבהתאם להודעת 

 ת דרום השרון.לועדים מקומיים שבתחום המועצה האזורי 21/1/2119הבחירות שהתקיימו ביום 

הבחירות על האנשים המפורטים מטה כעל האישים  מאחר ולא נערכו בחירות במושב צופית, הכריז מנהל

שנבחרו כחברי הועד המקומי. הסיבה להכרזה זו, הוגשה רשימה אחת בלד ומספר המועמדים בה עולה על 

 מספר חברי הועד המקומי העומד לבחירה.

 

 שמות המועמדים:

 עמרי פירעם .1

 ד קרטיסדו .2

 אברמסון ישראל .3

 יפה יורם .4

 אברמזון יוסף .5

 עמית שושנה .6

 פרנץ ענת .7

 שמיר אורי .8

 מרציאנו שרפסקי צפרירה .9

 קדוש יצחק .11

 יפה יאיר .11

 

עמרי פירעם, דוד קרטיס, אברמסון ישראל, יפה יורם, : שמות המועמדים שהוכרזו כנבחרים .12

 אברמזון יוסף, עמית שושנה ופרנץ ענת.

 

 מליאת המועצה.כהן כחברת חרה למרציאנו שרפסקי צפרירה נב

 

 8הצטרף לועד המקומי מס'  5.9.11, הודיע דוד קרטיס על פרישתו מהועד המקומי וב 31/7/11ב 

 אורי שמיר. –ברשימה 

 פירעם על פרישתו מתפקיד היו"ר וכן מחברות בועד המקומי. , הודיע עמרי 18/11/12ב  

 ו של עמרי כיו"ר הועד המקומי., נבחר ישראל אברמסון, למלא את מקומ25/11/12ב 

 איציק קדוש. -ברשימה,  11מועמד מס'   , הצטרף לועד המקומי )במקום עמרי פירעם(9/12/12ב 

 

 ישראל אברמסון, יו"ר הועד המקומי

 

 ועד מקומי צופית – 24לפרוטוקול ישיבה מס ג' נספח 

 אברמסון, ויורם יפה., ישראל ןספי אברמזו, אורי שמיר, שושי עמית ,, עינת פרנץהשתתפו:
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 מרכז סליקה בנקאי בע"מ –במס"ב ועד מקומי צופית הסדרת זכויות חתימה 

 

 

ת.ז.  , ישראל אברמסון2113בהתאם לשינויים בהרכב חברי הועד המקומי, החל מחודש פברואר 

, חבר הועד, יהיו המורשים לבצע את הפעולות 58723974ת.ז  הועד יחד עם יורם יפה , יו"ר44325851

 הבאות:

 העלאת קובץ מס"ב 

 צפייה בשכר עובדים 

 צפייה בתשלומי המוטבים 

 ביצוע שינויים בשכר העובדים 

 ביצוע שינויים בתשלומי המוטבים 

 חתימה על הוראות במסר אלקטרוני. 

 

 כות חתימהיש להסיר את עמרי פירעם כבעל ז

 

 ישראל אברמסון, יו"ר הועד המקומי

 

 

 ועד מקומי צופית – 24לפרוטוקול ישיבה מס ד' נספח 

 , ישראל אברמסון, ויורם יפה.ןספי אברמזו, אורי שמיר, שושי עמית ,, עינת פרנץהשתתפו:

 איציק קדושנעדר: 

 זקס ושייקה שדות  ליליקועדת ביקורת: 

 ר כהןרשמה: אפרת צי

 

 

 7143728חשבון מספר  –בנק הדואר  –הסדרת זכויות חתימה 

 

 נכון להיום, זכויות החתימה בחשבון בנק הדואר הינם של עמרי פירעם ואפרת ציר כהן

 

 .במקומו , כמורשה חתימה44325851יש למחוק את עמרי פירעם ולצרף את ישראל אברמסון ת.ז. 

 

 כמורשה חתימה בחשבון זה., 58723974ת.ז כמו כן, יש לצרף את יורם יפה 

 

 ישראל אברמסון, יו"ר הועד המקומי

 

 

 


