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 16.12.2019מתאריך  2019-32פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 16.12.2019 תאריך הישיבה
 30.12.2019 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

 - אורחים נוספים
 - שמות הנעדרים מהישיבה

 
 :סדר היום של הישיבה

 
 פירוט נושא מס"ד
 28.11.2019מתאריך  קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול 1 1

דיון בנושא שיתוף פעולה והרחבת  2 2
 דיון והחלטה תחומי אחריות של אגודת החינוך

-תכנית שנתית של הוועד המקומי ו 3 3
 דיון והחלטה ועדות המתנדבים

 Google Driveהגברת השימוש בכלי  4 4
 דיון והחלטה של הוועדות השונות

אופן החזר לתושבים על הוצאות  5 5
 דיון והחלטה קהילתיות

 דיון והחלטה דיון בנושא הכנת אוגדן נהלים 6 6

 עדכוניםמסירת  עדכונים 8 7

 הצגת נושאים לדיון הבאנושאים שונים;  שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 9 8

 
 החלטות:

 

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

. החלטה: הפרוטוקול 28.11.2019מתאריך    קודםאישור פרוטוקול   אישור פרוטוקול  1
 מאושר.

2  
דיון בנושא שיתוף פעולה 
והרחבת תחומי אחריות 

 החינוךשל אגודת 

ביקשה להשתתף בדיון זה כתושבת מן השורה. מיה  מיה בירמן
לשיתוף להצעתה את מבנה האגודה והרקע  בפני הוועד הציגה

קהילתיים מתוך ראייה -חברתיים-פעולה בהיבטים חינוכיים
 .18רחבה של גילאי לידה ועד 

 התקיים דיון נרחב ומעמיק. נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
ציגו בוועד עד הוטל על גיל ודיתי ללמוד את הנושא ולההחלטה: 
 .27.01.2019לתאריך 

3  
תכנית שנתית של הוועד 

ועדות -המקומי ו
 המתנדבים

 התקיים דיון. החלטות:
 להחזיר לסדר היום עדכוני וועדות; .1
תכנית לחברי הוועד, בצירוף  יועברו פרוטוקולים של הוועדות .2

 שנתית לניצול התקציב.
מתבקשת להביא לדיון עדכונים מעמיקים מתוך דיתי  .3

 הוועדות.
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מינוי רפרנטים מתוך חברי הוועד לוועדות השונות. יבוצע  .4
 בישיבה הבאה.

4  
הגברת השימוש בכלי 

Google Drive  של
 הוועדות השונות

 התקיים דיון בהמשך לסעיף הקודם.
 החלטות:

 בפרוטוקוליםחברי הוועד מבקשים לקבל קישור ישיר לצפייה   .1
פרסום הפרוטוקולים של הוועדות השונות )למעט ועדת  .2

 .1.1.2020פרט/רווחה( באתר המושב, החל מתאריך 

אופן החזר לתושבים על   5
 הוצאות קהילתיות

על הוצאות  יועבר לאישור, וההחזר יוסי מבקש שכל החזר
 קהילתיות לתושבים יבוצע באמצעות העברות בנקאיות.

בכל החזר יש לבקש אישור ניהול חשבון/צילום  מאושר. החלטה:
 צ'ק.

דיון בנושא הכנת אוגדן   6
 נהלים

 התקיים דיון מעמיק בנושא עם התייחסויות חברי הוועד.
 החלטה: באחריות גיל לאגד את כל הנהלים הקיימים.

גיל מסר עדכון על תהליך הכנת התב"ע למגורים. צור התייחס  - עדכונים  7
 להיבטים הקהילתיים של הכנת התב"ע.

 שונות  8

 שונות:
 יובל מסר עדכון על הכנת פרוגרמה למבנה קהילתי חדש. -

תתקיים  לאחר מכן  .החלטה: יובל יפיץ מסמך פנימי לחברי הוועד
 פגישה משותפת של ועד האגודה החקלאית והוועד המקומי.

 תשלום לבעלי משקים על חשמל לשערים ההיקפיים: -
הסכם על שימוש בחשמל, תשלום תעריף לפי  גיל יכיןהחלטה: 

 קריאת מונה ולפי מחיר חח"י כולל מע"מ.
החלטה:  בקשת אלעד שמול להגברת התאורה בגן המשחקים. -

נושא הארת מגרש המשחקים בשעות הערב ויציגו גיל יבחן את 
 .לוועד

 מאושר . החלטה:2020שנת  1לו"ז פינוי גזם וגרוטאות לחציון  -
 לפרסום לציבור.

דיתי הציגה את  :פרויקט "קהילה לדורות" -מגרש פטאנק -
₪ ויתר המימון באחריות  2000-המתווה בו המושב משתתף ב

 וגיל לקדם את הפרויקט. . באחריות דיתיהמועצה
הוועד המקומי החלטה:    מד"בית.ה  עבודה של  הוצג מתווה שעות  -

 .מאמץ ומאשר את המלצת וועדת נוער
 

 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

 


