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  57פרוטוקול ועד מקומי מס'
  26.10.18מיום 

 ף איציק נגרימילי יפרחנוריאל סייג, עמיחי כהן, עופר פביאן,  -"ר הועד יונוכחים: 
 גיה רותם

 
 אלעד גריזים, עמית שפיר, חנה דילר, אלה כוכבי, שרה לוי, מירב פישמן, יהודה אשכנזיאורחים: 

 

 אחריות ביצוע נושא

כום תקופה, הועד היוצא הוא הועד נוריאל פתח במילות סי
שנים עם שינויים  6ביותר עד כה שכיהן תקופה הארוכה 

במהלך התקופה. אני רוצה להודות לכל חברי הועד שהיו 
, תודה לצוות המבצע בפועל את היום יום במושב הזה: אתנו

למזכירה לצוות המשרד לשרה לצוות הנהלת החשבונות 
בודה המביאה את המקום כולכם נותנים שירות , ועושים ע

 הזה למה שהוא.
תודה אישית לעמיחי שהיה עמוד התווך של הועד הזה, 

 אתוומשוך יחד  אתושעבד לילות וימים והיה לי העונג לעבוד 
תודה לכל אחד מחברי הועד על תרומתו. תודה , את העגלה

שנה בכל הקשור  11לעמית שפיר שמסייע בהתנדבות כבר 
י קטרי יו"ר ועד האגודה על שיתוף לתחום הכספי. תודה לאב

הפעולה. מקווה שהועד הבא יידע לשמר את היחסים 
אנחנו באמת ראויים -עדיםווהמשותפים של הו המצוינים

 המושב הגדול בישראל.-למותג
עמיחי: ראינו פה תהפוכות גדולות, המנגנון הקיים היום: גיה, 

חנה אלה ושרה מירב מעניק טיפול מלא הן בהיבט הכספי 
. ביצוע כל ההאוכלוסייהשרות לתושב, רגישות בטיפול מול 

שתעמוד מאחורי  איכותיתכל זה מצריך מכונה  תכנית
 ההחלטות.

  הועד המקומי מברך 

 דו"ח רואה החשבון גרזים. 2017סיכום 
ועד מקומי צור משה מחויב להציג דוחות, ההכנסות 

נרשמות על בסיס מזומן. ניתן לראות כי ההכנסות עלו 
משמעותית עקב גביה מבית החולים, התקדמות בתיק 

 .2017תושב שלא שילם וסקר נכסים שנעשה ב
 מצורף הדוח

 . 

תרומה של משפחת בן בסט למטרת שיפוץ בית 
ה לתרום סכום עבור הראשונים:מ שפחת בן בסט החליט

שיפוץ בית הראשונים. לאחר מספר מפגשים והגדרת צרכים 
ובקשות החלה המשפחה לעבוד מול גיה על תהליך ביצוע. 

נבחר אדריכל ופרויקטור והחל תהליך מדידה ואישורים. 
המשפחה מעבירה כספים בפעימות. כספים אלו יכנסו 

ה זו לחשבון הועד ויסגרו בפק"מ תחת ניהול פרטני למטר
  בלבד.

 באחריות גיה רתם ומירב פישמן
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