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 20.05.19, מתאריך 19-15פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 20.05.19 תאריך הישיבה
 27.05.19 תאריך הישיבה הבאה

 5 המקומיועד הומס' חברי 
 צור שומן, טובה שביט, יוסי ברסקה, יובל פרץ שמות המשתתפים בישיבה

רכזת קהילה,  -המקומי, דיתי רויניקמזכיר הוועד  -גיל גורייבסקי נוכחים
 נציג במליאה -אברהם כץ

 צור שומן יו"ר הוועד המקומי
 , חשבת הוועד מקומימירה ברקוביץ' אורחים נוספים

 אמנון רקובר שמות הנעדרים מהישיבה
 

 : 19-14סדר היום של הישיבה 
 פירוט נושא מס"ד

 13.05.19מתאריך  14-2019אישור פרוטוקול מס'  אישור פרוטוקול 1
דיון בנושא חובות מסופקים לוועד  2

 המקומי
 דיון והחלטה

 דיון והחלטה הגדרת יעדים מדדים של הוועד המקומי 3
 דיון והחלטה פרויקט מגרש קט רגל 4
 הצגה הצגת טבלת לוח פעילות שנתי 5
 דיון והחלטה מנויים לבריכת נהלל 6
 עדכוניםדיון והחלטה,  שונות 7
 הצגת נושאים לדיון הבא נושאים לדיון הבא 8

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 אישור פרוטוקול 1
החלטה:  אושר. 29.04.19מתאריך  13-19פרוטוקול מס' 

שעות ממועד הפצתו להתייחסות חברי  24הפרוטוקול יפורסם 
 הוועד. באחריות: גיל.

-דיון בנושא חובות 2
 מסופקים לוועד המקומי

מירה ברקוביץ', מנהלת החשבונות של האגודה סקרה את 
 .2018ועד  2012החובות המסופקים משנת 

ויירשמו כחובות החלטה: החובות לא יוכרו כחובות אבודים  .1
 .2018מסופקים לדו"ח הכספי של 

הוועד המקומי יוציא מכתב לגביית כלל החובות החלטה:  .2
 המסופקים.

3 

הגדרת יעדים מדדים של 
 הוועד המקומי

הוחלט כי בכל ישיבה, יידון יעד מתוך  יובל סקר את התהליך.
 וייקבע קריטריון מדיד. 2022יעדי הוועד לשנת 

בכל שנת עבודה יוגדרו יעדים מדידים בנוסף, הוחלט כי 
 .האסטרטגיבתוכניתה עבודה לאור היעד 

בישיבה זו נדון היעד "הכנה ומימוש תכנית תשתיות 
ועדת תב"ע של עד התכנסות אסטרטגיות". עוד הוחלט כי 

יכין הועד את יעדיו בתחום  ,בחודש יולי האגודה החקלאית
 .התשתיות

 קט רגלמגרש דשא  4
אלש"ח לפני  24 בסכום של הפרויקטאישור תקצוב  החלטה:

לאישור התקצוב יוגש  מע"מ וללא גידור. גדר תתומחר בנפרד.
 סופי בישיבת הוועד בעוד שבועיים.

הצגת טבלת לוח פעילות  5
 שנתי

 הבא. בשבוע לדיון נדחה

 15.06.19עד לתאריך  יוסי סקר את המו"מ עם בריכת נהלל. מנויים לבריכת נהלל 6
תתקיים הרשמה מוקדמת במחיר מיוחד לבית שערים. לאחר מכן 

 רכישת מנוי באמצעות בריכת נהלל. –



 
 ועד מקומי בית שערים

 2מתוך  2עמוד 

 3657800ד.נ. בית שערים 
 vm.beitsharim@gmail.com, דוא"ל: 04-9833213, פקס: 04-9833225טלפון: 

 
תכנית התייעלות תקציבית: נסקרו המהלכים  - שונות 7

 -: בנושא ביטחוןשמבוצעים מול הוועדות השונות
ועדת ביטחון קיימה דיון בו הוחלט על ביטול 

צריך להידון בוועד ההנהלה של השמירה. נושא זה 
האגודה החקלאית. במקביל נבדקים אמצעי 
ביטחון ומיגון נוספים בשיתוף ועדת ביטחון 

כמו"כ נסקרו ; והגורמים המתאימים במועצה
 התייעלות תקציבית בוועדות נוספות. צעדי

 יתקיימו שיחות עם הנציגים הרלוונטיים.
ערכות גיל עדכן כי מ :דיון בנושא ציוד כיבוי אש -

גילוי וכיבוי נבדקו; בימים הקרובים ייבדקו גם 
 אמצעי כיבוי נוספים ויטופלו לפי הצורך.

קהילה "הוקם צוות פרויקט דיתי עדכנה כי  -
 מקרב חברי הקהילה "לדורות

תמיכה  - על פעילות המועצה הדתית דיתי עדכנה -
 כספית בפרויקטים לפי קריטריונים מסוימים.

עם  "משלבים כוחותעל פרויקט " דיתי עדכנה -
יוזמה קהילתית של צביעת תחנות היסעים ברחבי 

 המושב.

 נושאים לדיון הבא 8

דיון ראשון בנושא תקציב הוועד המקומי לשנת  -
 .סיםיצו מ - 2020

וניקיון לנושא טיאוט כבישים פניית ערן מרמור  -
 .המושב

 .יוסי ודיתי -הצגת לוח פעילות שנתית  -
בנושא איתור  הגדרת יעדים של הוועד המקומי -

 .יובל – מודל ניהול אחוד ליישוב
החלטה על שימוש בחלק מתקציב חלף דיון ו -

היטל השבחה לטובת ביצוע תיקוני כביש/מדרכה 
 .גיל –

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי
 
 

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי
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