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 24.02.2020מתאריך  2020-03פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 24.02.2020 תאריך הישיבה
 09.03.2020 תאריך הישיבה הבאה

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

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

 - אורחים נוספים
 אמנון רקובר ,יוסי ברסקה שמות הנעדרים מהישיבה

 
  :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא מס"ד
 10.02.2020מתאריך  קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול 1
-1והצגת תקציב מול ביצוע  2019שנת  2

 והחלטהדיון  . מוזמנת: מירה ברקוביץ'12.2019

 דיון והחלטה דיון בנושא ועדות מתנדבים בית שערים 3
 דיון והחלטה הצגת פרוגרמה למבנה "רב תכליתי" 4
דיון בנושא המבנה הארגוני של הוועד  5

 דיון והחלטה המקומי

 מסירת עדכונים עדכונים 6
 הבאהצגת נושאים לדיון נושאים שונים;  שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 7

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר. - 10.02.2020מתאריך  02-2020מס'  להחלטה: פרוטוקו קודםאישור פרוטוקול  1

2 

והצגת  2019סגירת שנת 
-1תקציב מול ביצוע 

. מוזמנת: מירה 12.2019
 ברקוביץ'

. השנה הסתיימה 2019מירה ברקוביץ' הציגה את סגירת שנת 
על  )מירה, גיל, יוסי( הוועד מודה לעוסקים במלאכה ביתרה.

ע"י  2019הסיום החיובי של השנה. בקרוב תחל העבודה על מאזן 
 רו"ח טלי לאודון.

 החלטות:
. באחריות גיל עד לתאריך 2019. לבקש מהמועצה סגירה של שנת  1

10.3.2020. 
. והחו"ז ש. תקציב מול ביצוע: להשלים רזרבות מול העו"2

 באחריות מירה.
 . לקבל דו"חות גביה רטרואקטיביים ותחזית גבייה מהמועצה3

 באחריות גיל/מירה.
תקציב כך שישקף את הקולות קובץ היש לבצע עדכון ל. 4

 .אלש"ח גיוס כספים חיצוניים  50-אלש"ח( ועוד כ  46-הקוראים )כ
 באחריות מירה.

דיון בנושא ועדות  3
 מתנדבים בית שערים

בעקבות סוגייה של עומס הפעילות שמייצר הוועד  התקיים דיון
הוועד רואה את הוועדות   .המקומי על וועדות המתנדבים השונות

 השונות כליבת העשייה במושב ומעריך ומוקיר את עשייתן. 
 החלטות:

רבעון ראשון ואחרון של לכינוס יו"ר הוועדות תכיפות  הורדת. 1
 כל שנה.

שהוועדות תגענה לישיבות הוועד יגיע לישיבות הוועדות במקום  .  2
 .הוועד המקומי

 בנושאי אדמיניסטרציה בפעילות הוועדות ויסייע . הוועד יתמוך3
 .. פרסום הרכבי הוועדות בעלון, אתר ולוח המודעות4
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הצגת פרוגרמה למבנה  4
 "רב תכליתי"

 "רב תכליתי"ו בריכוז פרוגרמות למבנה יתויובל סקר את פעול
הובהר כי נמצא בהן הרבה מן המשותף שיכול  ישובים רבים.ימ

להתאים לבית שערים הכולל בין השאר אולם מרכזי המתאים 
 מטבח ועוד. ,חדרי התכנסות 3 ,איש 450 -כ לכינוס

 החלטות:
ים ותקציב  מימדיםנת  בוצג פרוגרמה ראשונית לא מחייבת להת.  1

 באחריות יובל. .אפשריים בישיבה הקרובה
חלופות בניה ושיפוץ לאור  2. יובל וגיל יפגשו עם המועצה ויציגו 2

 .הובירוקרטיעלויות 
ז ראשוני לביצוע הפרויקט תוך קביעת אבני דרך ". יקבע לו3

 שיתוף הציבור וציר כלכלי. ,תכנוניים

5 
דיון בנושא המבנה 
הארגוני של הוועד 

 המקומי
 .הנושא נדחה לישיבה עתידית

 עדכונים 6

 גיל:
וגזם במועצה: גיל  מוצקה. תהליך של שינוי בפינוי פסולת 1

 המוצקה פינוי הפסולת מודל משתתף בתהליך בדיקה לשינוי
והגזם. מפרט מטעם המועצה יוכן ויוצג בוועד המקומי במועד 

 המתאים.
 .. גיל מסר עדכון על קרן העיזבונות2
. גיל ודיתי משתתפים בקורס שיווק דיגיטלי במסגרת המועצה 3

 קהלים נוספים ביישוב.לדיגיטליים הכלים ה ודיוק לשימוש
מבקש להעביר . נמסר עדכון על וונדליזם בבית ביישוב. הוועד 4

 לטיפול של הרב"ש, יחד עם גיל ודיתי.
 

 צור: 
צור מסר עדכון לגבי השתתפותו במטה המאבק נגד שדה"ת וביקש 
לקבל את הסכמת הוועד לייצג את בית שערים במטה המאבק. 

 החלטה: מאושר.
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 שונות; 7
 נושאים לדיון הבא

 שונות:
ההסכם מול יועץ הוועד המקומי אישר וחתם על : קרן עיזבונות* 

 לקרן העיזבונות, שתיקן את ההסכם לאחר משא ומתן.
 החלטות:

ש"ח דמי פתיחת תיק  5,850. הוועד המקומי מאשר תשלום של 1
 .כולל מע"מ(הסכום )
 .. הוועד המקומי מאשר תשלום להנפקת כרטיס חכם2
. הוועד המקומי קובע כי מורשה החתימה לעניין קרן העיזבונות 3

נושא או החלטה או תחום הקשורים בכך יהיה מזכיר הוועד וכל 
. חתימתו של גיל בצירוף 300456878המקומי, גיל גורייבסקי, ת.ז.  

 חותמת הוועד המקומי תחייב את הוועד המקומי לכל דבר ועניין.
 

, בעקבות מכתב ההנצחה-הספרייה וחדר* התקיים דיון בנושא 
שהתקבל מארכיונאיות בית שערים תלמה שומן וחוי רוזנברג. 
 התקיים דיון סביב הרצון של ועדת חינוך להפוך את הספרייה

 למקום מזמין יותר עבור ילדים. ההנצחה-וחדר
 החלטות:

, כאשר נקודת המוצא . הנושא יידון שוב במסגרת ועדת חינוך1
הנצחה, למעט הזזת ארון תלוי היא שלא ייעשה שינוי בכל הקשור ל

 למיקום אחר.
. יישלח מכתב לאגף ההנצחה במשרד הביטחון לבדוק אפשרות 2

 לתמיכה בחדר ההנצחה.
 

 נושאים לדיון הבא:
 שילוט עסקים ברחבי המושב -
 דיון בנושא המבנה הארגוני של הוועד המקומי -
 נושאים נוספים שיועברו עד למועד הישיבה הבאה -

 גיל גורייבסקי רשם:
 

 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי

י מ ו ק מ ד  ע  ו
ם י ר ע ש ת  י  ב

 


