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 13.01.2020מתאריך  2020-01פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 13.01.2020 תאריך הישיבה
 10.02.2020 תאריך הישיבה הבאה

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

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

 , ד"ר ענבר לבקוביץ', חן דניאליאברהם כץ אורחים נוספים
 - שמות הנעדרים מהישיבה

 
  :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא מס"ד
מתאריך  33-2019 קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול 1

30.12.2019 
. 2019סקירת דו"ח ועדת ביקורת לשנת  2

 דיון מוזמנים: חברי ועדת ביקורת

מוזמן: אהד שביט, יו"ר ועדת חינוך דיון והחלטה.  הדיון והחלטה: פעילות הספריי 3
 וחברי ועדת חינוך

 2020הצגה של היעדים המדידים לשנת  4
 דיון והחלטה לוועד המקומי

הצגת תכנית למפגש יו"ר ועדות  5
 דיון והחלטה 27.01.2020המתנדבים לתאריך 

דיון בנושא תזרים מזומנים הוועד  6
 דיון והחלטה המקומי

 ; עדכוני וועדותמסירת עדכונים עדכונים 7
 הצגת נושאים לדיון הבאנושאים שונים;  שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 8
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 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

1 
 אישור פרוטוקול

 .מאושר 30.12.2019מתאריך  33-2019פרוטוקול 

2 

סקירת דו"ח ועדת 
. 2019ביקורת לשנת 

מוזמנים: חברי ועדת 
 ביקורת

יו"ר ועדת ביקורת ד"ר ענבר לבקוביץ' וחברת הוועדה חן דניאלי 
. 2019הגיעו לסקור בפני חברי הוועד את דו"ח ועדת ביקורת לשנת  

 נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
הוועד המקומי רואה בעבודת הוועדה חשיבות גדולה בהארת 
נושאים הדורשים התייחסות ולעתים גם תיקון. הוועד מודה 

 לוועדה על עבודתה החשובה.
פרסום הדו"ח )לוחות מודעות, אתר המושב( והעברתו למבקר 

 המעצה באחריות גיל.

דיון והחלטה: פעילות  3
 הבאה.הנושא נדחה לישיבה  ההספריי

4 
הצגה של היעדים 

 2020המדידים לשנת 
 לוועד המקומי

התקיים דיון ברשימת היעדים המדידים לוועד המקומי לשנת 
. בצמוד לפרוטוקול . החלטה: הרשימה מאושרת ותפורסם2020

 באחריות גיל.

5 

הצגת תכנית למפגש יו"ר 
ועדות המתנדבים 

 27.01.2020לתאריך 

 .27.01.2020המפגש יתקיים בתאריך 
, הגדרת 2019בתכנית המפגש: סקירה על פעילות הוועדות בשנת 

וכן הצגת תכנית עבודה שנתית של הוועדות  2020מטרות לשנת 
 בפעילותן.לטובת הניהול הכספי התקין 

 התקיים דיון בנושא, החלטה: התכנית מאושרת.

6 

דיון בנושא תזרים 
 מזומנים הוועד המקומי

הוצג הכלי התקיים דיון בנושא ניהול תזרים הוועד המקומי. 
 שנבנה לניהול התזרים.

החלטה: ניהול הקובץ, עדכונו וטיובו באחריות גיל ומירה ברמה 
 השבועית. הקובץ יועבר ליוסי לעיון לפי בקשתו.

בנוסף, אחת לרבעון תתקיים הצגת התקציב מול הביצוע ואיתור 
 קטים עתירי מימון.מקורות מימון נוספים לפרוי

7 
 עדכונים

 דיתי: נמסרו עדכונים על פעילות הוועדות.
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 שונות;
 נושאים לדיון הבא

לוח שנה באתר המושב יעודכן עם כלל הפעילויות המתקיימות  ▪
בכל המועדונים, לרבות חוגים, הרצאות, פעולות נוער, ישיבות 

 ועד מקומי וכו'.
ועדת חינוך לנהל את הנושא תקנון הסעות: הוועד הסמיך את   ▪

 החלטות הוועדה.כל ותומך ב
פינות הנצחה: דיתי הציגה את הרצון של וועדת  -ספרייה  ▪

חינוך לשינוי מסוים בקירות פינות ההנצחה. טובה התייחסה 
לשימוש המקורי של החדר כחדר הנצחה טרם הפיכתו 
לספרייה, לזכר הנופלים ולחברים שאינם עמנו עוד. החלטה: 

מנחה את וועדת חינוך לקיים דיון משותף עם הגורמים   הוועד
 באחריות דיתי. האמונים על חדר ההנצחה.

בקשת ועדת נוער לשימוש במקלט כלשהו כחדר חזרות  ▪
למוסיקה: הוועד מברך על היוזמה ומאשר אותה. ועדת 

ועדת נוער ידונו על איתור מקלט מתאים ויפעלו -ביטחון ו
 באחריות צור. למוסיקה.לשימוש שלו כחדר חזרות 

רפרנטים לוועדות: הוועד המקומי רואה חשיבות גדולה  ▪
במעורבות בפעילות הוועדות ולכן מינה רפרנטים בהתאם 

 לבקשת החברים. החלטה: מאושר.
 שוטטות וצואת כלבים: ▪

 מישורים: 2-הוועד מבקש לפעול ב
 הסברה וחינוך .1
 אכיפה ופרסומה .2

 המועצה בנושא.באחריות גיל לפעול מול 
 מאבק נגד הקמת שדה"ת בעמק יזרעאל: ▪

התקיים דיון בנושא. החלטה: הוועד מקצה סכום של 
)שלושת אלפים שקלים( לפעילות פנימית  3,000.00

 התנדבותית לתמיכה במאבק.

 :נושאים לדיון הבא
 התקדמות פרוגרמה למבנה ציבור קהילתי. -יובל
 .2019סגירת שנת  -יוסי
 מבנה ארגוני.הצגת  -גיל
 טיפול בשוטטות וצואת כלבים. -גיל
 הפקת לקחים מהשכרת המועדון. -גיל
 חפירה בכביש ברחוב העמק )דושנ'ה(. -צור
 יחסי ועד מקומי/אגודת חינוך. -צור
 עדכון בנושא תנועת הנוער. -צור

 עדכון בנושא ועדת חינוך. -אהד שביט
 ו"ר ועדות ותכניות שנתיות לוועדות.מפגש ימסיכום 

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 

 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי
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