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 12.10.2020מתאריך  2020-15 פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס'
 כללי: 

 12.10.2020 תאריך הישיבה 
 26.10.2020 תאריך הישיבה הבאה 

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

 גורייבסקי, דיתי רויניק גיל  נוכחים 
 צור שומן  יו"ר הוועד המקומי 

 אברהם כץ  אורחים נוספים 
 - שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא מס"ד
 14.09.2020מתאריך  קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול  1
 עדכונים, דיון והחלטות  עדכונים והחלטות בנושאים קבועים  2
 דיון והחלטות  פעילות בית הכנסת - ועדת דת  3
מערכת סליקת תשלומים מקוונת עבור   4

 דיון והחלטות  הוועד המקומי 

  2021גיבוש יעדי הוועד המקומי לשנת  5
 דיון והחלטות  2020וביצוע יעדי 

 מסירת עדכונים עדכונים  6
 נושאים לדיון הבא הצגת נושאים שונים;   שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה  7

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר.  14.09.2020מתאריך  14-2020פרוטוקול מס'  אישור פרוטוקול  1

עדכונים והחלטות   2
 בנושאים קבועים

התקיימה שיחה בנושא זה בין צור ובין גדעון    :קירוי מגרש ספורט*
מתקיים הליך רחב  גלס, יו"ר האגודה החקלאית. גדעון עדכן כי  

גם קירוי   ובתוכם  על שטחי האגודה  לבחינת מערכות סולאריות 
 מגרש הכדורסל.

בהמשך לסעיף הקודם, צור עדכן    :תכליתי-פרוגרמה למבנה רב*
כי מבחינת האגודה החקלאית, ניתן לצאת לתכנון כללי של מבנה  

 תכליתי. -רב
אין עדכון, הוועד מבקש לקבל לוחות זמנים בכתב    :קרן עיזבונות*

 באחריות גיל.  מאת היועץ יוסף שפר.
 : עדכוני רכזת קהילה

בולטת.  * בצורה  הנכנס  הנוער  רכז  פעילות  נוער מורגשת    ועדת 
 . , יש צורך לאתר יו"ר חדש/ההיטב פועלת 

פרט* תפקידה,    :ועדת  את  לסיים  ביקשה  קרן  יו"ר:  החלפת 
במקומה נכנסה אורנה שומן. הוועד מבקש להודות לקרן ומאחל  

 . הצלחה לאורנה
בהובלה    : מתקיימת פעילות רבה וענפה פעילות רכז חינוך קורונה*

מתנדבים; צוות  עם  גולדמן  איתי  מרחב    של  ייפתח  הבא  בשבוע 
 לימוד להשתתפות בלימודים מקוונים. 

 ים דיון על היקפי השתתפות לפי שכבות גיל/כיתות. התקי
 הוועד מברך על הפעילות הענפה.

מתקיים רכש של מתקנים וציוד. מתגבשת עבודה    ועדת ספורט:*
 להתקנה של מתקנים נוספים לפי סדר עדיפויות של הוועדה. 

 : מתקיימות פעילויות שוטפות של הוועדה. ועדת ותיקים*
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בנושא  * למורכבות  דיון  נסקר הרקע  ועדות:  של  פעילויות  שילוב 
 הוועדות. החלטה: לא יחול שינוי בפעילות  בפעילות ועדת חינוך.

פעילות בית   - ועדת דת 3
, בהשתתפות חברי הוועדה.נדחה לישיבת הוועד הבאה הדיון הכנסת 

4
מערכת סליקת תשלומים  

מקוונת עבור הוועד  
 המקומי 

על   להקל  כדי  מקוונת  לסליקה  אפשרות  להטמיע  מבקש  הוועד 
 קבלת תשלומים במערכות מתקדמות. 

כרטיס   להפיק  גיל  באחריות  של  החלטה:  הבנק  לחשבון  אשראי 
 הוועד המקומי לטובת מערכת סליקה. 

הוספת מורשה חתימה לוועד המקומי לנושא הפקת כרטיס  
אשראי: הוועד מאשר את הוספת גיל גורייבסקי ת"ז  --- כמורשה 

חתימה של הוועד המקומי בית שערים לנושא הפקת  כרטיס 
אשראי. חתימתו של גיל על כל מסמך בקשר עם נושא זה,  יחד עם 
חותמת הוועד המקומי תחייב את הוועד המקומי לכל דבר  ועניין. 

בעד: 5; נגד:  0. ההחלטה אושרה.  

5
גיבוש יעדי הוועד  

2021המקומי לשנת  
 2020וביצוע יעדי 

לישיבה הבאה, יובל יציג תהליך אבחון של עמידה ביעדי הוועד  
 . 2023לאור המטרות והיעדים שנקבעו לשנת  2020לשנת 

סטטוס גיבוש תקציב  6
2021

יוסי מרכז את בקשות הוועדות   על מנת לעמוד בלוחות הזמנים, 
חודשים    9. במקביל תבוצע בקרה תקציבית על  2021השונות לשנת  

בתום עבודת הריכוז של בקשות הוועדות, הצעת תקציב  .2020של 
 . והעברה למועצה בהתאם ללו"ז תוצג לוועד לתיקונים ואישור

7
 עדכונים;

 שונות; 
נושאים לדיון הבא 

גיל מסר עדכון בנושאים הבאים:
*שגיאה של המועצה בהעברות תקציביות שוטפות לוועד המקומי.  

 הנושא בטיפול. 
הטיפול המשולב עם המשטרה והרווחה בנושא  * נמסר עדכון על  

 עליזה ראובני. 

 שונות:
*תרומות לוועד המקומי: 

התקיים דיון. החלטה: כאשר מתקבלת תרומה בין אם בכסף או  
יש   כאשר  המקובלים.  באמצעים  לתורם  יודה  בוועד  בעשייה, 
יתבצעו   ומשם  יזוכה  לתחום  הרלוונטי  הכרטיס  כספית,  תרומה 

 ומה. הוצאות לשימוש בתר

*שימוש בעודפי תקציב: 
לא נתקבלו החלטות. התקיים דיון. 

 נושאים לדיון הבא: 
 , בהשתתפות חברי הוועדה *ועדת בית כנסת

2021וגיבוש יעדי הוועד לשנת  2020*יעדי הוועד לשנת 
 2021אישור תקציב הוועד לשנת  *

 : עדכון על מקלט משק פיק ועדכונים  *שונות
גיל גורייבסקי  רשם:

 חתימות:

חותמת הוועד המקומי  הוועד המקומי מזכיר  יו"ר הוועד המקומי 

גיל גורייבסקי צור שומן

י  מ ו ק מ ד  ע ו
ם  י ר ע ש ת  י ב


