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 26.04.2021מתאריך  2021-08פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי: 

 26.04.2021 תאריך הישיבה
 10.05.2021 תאריך הישיבה הבאה 

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

 גורייבסקי, דיתי רויניקגיל  נוכחים 
 צור שומן  יו"ר הוועד המקומי

 אברהם כץ אורחים נוספים
 - שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא  מס"ד
 12.04.2021מתאריך    07-2021אישור פרוטוקול מס'   אישור פרוטוקול 1
 דיון והחלטה  לחיסכון בהפקדות פער  2
תכנית   3 ועדות  גיבוש  ודיון  עבודה 

 דיון והחלטה  מתנדבים

 דיון והחלטה  שיפור השירות לתושבים  4
 דיון והחלטה  עלויות ניקיון מועדונים  5
 דיון והחלטה  עלויות פינוי גרוטאות 6
 דיון והחלטה  סיכום מבצע אכיפת כלבים  7
 מסירת עדכונים עדכונים  8
 והחלטה דיון  שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה  9

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון  נושא  מס"ד

 אושר.  12.04.2021מתאריך  07-2021פרוטוקול מס'  אישור פרוטוקול 1

 באחריות גיל  הנושא נדחה לישיבה הבאה. לחיסכון בהפקדות פער  2

 הנושא נדחה לישיבה עתידית. שיפור השירות לתושבים  3

 באחריות גיל  לישיבה הבאה.הנושא נדחה   עלויות ניקיון מועדונים  4
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 עלויות פינוי גרוטאות 5

של ועדת תיאום בין הוועדים    פגישהיובל וטובה עדכנו כי התקיים  
דיון פנימי בוועד האגודה בנושא   לאחר  בנושא זה. התקיים דיון.

-קבלת התייחסות ועד האגודה, יתקיים דיוןו  פסולת משקיתפינוי  
 בוועד המקומי. המשך

-סיכום מבצע אכיפת 6
 כלבים 

הכלבים -התקיים דיון לאור קבלת נתוני סיכום של מבצע אכיפת
 וחוסר שביעות רצון מהטיפול בבעיית שוטטות הכלבים.

לציבורתפורסם  .  1 בו    : הודעה  האכיפה  ומבצע  האמנה  בעקבות 
 כלבים. הצואת  את לאסוף  מהתושבים מבקשים

הוואטס2 בקבוצת  לפרסם  הציבור  את  מזמינים  היישובית  א.  פ 
משוטטים צואתם  כלבים  את  אספו  שלא  כאלו  ומבקשים   ו/או 

 .מבעלי הכלבים להקפיד על כך

 עדכונים  7

 עדכוני רכזת קהילה: 
 הכנת החגיגות בתהליך. -חגיגת שבועות

נוער נוער   -ועדת  ועדת  תפקידו.  את  לסיים  מתכוון  הנוער  רכז 
 פועלת לגייס רכז/ת.

 

 שונות; 8
 נושאים לדיון הבא

 שונות:
העם: התקיים דיון לאור תחשיבים  -* פרויקט השמשת/שיפוץ בית

 החלטה:ראשוניים שהוצגו. 
בעלי  1 תושבים  כולל  המקומי,  הוועד  של  במקום  סיור  לקיים   .

 .מקצוע בתחום
 . . לשכור מתכנן/ת לגיבוש הצעות לשיפוץ 2
 

פנימי:   מבדק  )כלכליים  1  -פרקים  2נבחרו  *  משאבים  ניהול   )
את התהליך יוביל יובל    ( ניהול תהליכים )תקציב, בקרה(.2וכ"א(;  

 פרץ. 
 

 נושאים לדיון הבא:
 * תחזוקת כבישים 

 2021 * ועדות מתנדבים: גיבוש תכניות עבודה
 לחיסכון בהפקדות פער * 
 עלויות ניקיון מועדונים * 

 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
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