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 29.07.19מתאריך  19-22פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 29.07.19 תאריך הישיבה
 12.08.19 תאריך הישיבה הבאה

 5 מס' חברי הוועד המקומי
 צור שומן, טובה שביט, יובל פרץ, אמנון רקובר, יוסי ברסקה שמות המשתתפים בישיבה

 גיל גורייבסקי, דיתי רויניק נוכחים
 צור שומן הוועד המקומייו"ר 

 מירה ברקוביץ', אברהם כץ אורחים נוספים
 - שמות הנעדרים מהישיבה

 
 : 19-20סדר היום של הישיבה 

 פירוט נושא מס"ד
 15.07.19מתאריך  21-19 אישור פרוטוקול מס' אישור פרוטוקול 1
 , דיון והחלטההצגה I 2019תקציב מול ביצוע חציון  2
רשימת נושאים לישיבת מטה עם גיבוש  3

 דיון והחלטה מטה

תיקון נזק בכביש ברחוב העמק )ליד  4
 דיון והחלטה משפ' לבן(

 מסירת עדכונים עדכונים 5
 הצגת נושאים לדיון הבא שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 6

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר. 15.07.19מתאריך  21-19פרוטוקול הוועד המקומי מס'  אישור פרוטוקול 1

 Iתקציב מול ביצוע חציון  2
2019 

 .2019של שנת  Iמירה מסרה לוועד דיווח על ביצוע התקציב לחציון 
מהפרשי עיתוי, התקציב מאוזן שנובע למרות עודף תקציבי 

 כנדרש.
 החלטות:

להכניס את המשחקייה תחת סעיף תקציבי "חינוך".  .1
 באחריות גיל ומירה.

. באחריות 2הגרוטאות בחציון איתור כיסוי לחריגה בפינוי  .2
 גיל.

 באחריות צור ויוסי. -פערים באחזקת מבני הציבור  .3

גיבוש רשימת נושאים  3
 לישיבת מטה עם מטה

 הנושאים הנוספים שיועלו מעבר לרשימה שגיל העביר:
 נוהל הלוואות  -קרנות והלוואות מהמועצה .1
 היעדר השקעה -בית כנסת  .2
 למגרשים והשקעה בספורטעידוד הכנסת חוגים למושב  .3

 החלטות:
לזמן את כל יו"ר וועדות המתנדבים למפגש, באחריות  .1

 גיל.
 לרכז את כל הנושאים במצגת, באחריות גיל. .2
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תיקון נזק בכביש ברחוב  4
 העמק )ליד משפ' לבן(

התקיים דיון סביב פגיעה בכביש ללא קבלת היתר מאף גורם 
 מוסמך במושב.

 החלטות:
פרסום לכל התושבים בנושא עבודות תשתית ייצא  .1

 הנוגעות לתשתיות/שטחים ציבוריים. באחריות גיל.
שכירת יועץ הנדסי על טיב התיקון עם השתת אחריות  .2

 למס' שנים. באחריות גיל.
תיקבע פגישה עם משפ' לבן לבירור העניין וסיכום השתת  .3

 האחריות. באחריות גיל.
ירור והסדרת נהלים ייזום פנייה ליו"ר וועד האגודה לב .4

)לפי הצורך( בנושא עבודות תשתית הנוגעות 
 לתשתיות/שטחים ציבוריים. באחריות צור.

 עדכונים 5

עדכון מפגישה עם ועדת דת )בית כנסת(. מטלות: הסדרת  :צור
 ; נוהל קבלת תרומות לבית הכנסת)גיל( נושא ניקיון לבית הכנסת

האוכלוסיות שצורכות ; מדיניות שימוש בבית הכנסת לכלל )גיל(
 דיון בוועד המקומילאחר מכן לדיון מול הוועדה ו -שירותי דת 

 .)צור(
 נמסר עדכון על אירוע בביה"ס נהלל. דיתי:

שונות; קביעת נושאים  6
 לדיון בישיבה הבאה

 נושאים לדיון הבא:
 חומר רקע יישלח -מבצע עיקור וסירוס חתולים  .1
 נזק לכביש רחוב העמק הצעת אחריות -עם משפ' לבן  סיכום .2
 דיון והחלטה -שערי כדורגל  .3
 -הצגת אופני השקעה של יתרות תקציביות בוועד המקומי  .4

 דיון והחלטה.

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן
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