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כללי:
תאריך הישיבה
תאריך הישיבה הבאה
מס' חברי הוועד המקומי
שמות המשתתפים בישיבה
נוכחים
יו"ר הוועד המקומי
אורחים נוספים
שמות הנעדרים מהישיבה

23.11.2020
07.12.2020
5
יובל פרץ ,יוסי ברסקה ,טובה שביט ,אמנון רקובר
גיל גורייבסקי ,דיתי רויניק
צור שומן
אברהם כץ ,חנן ויטלס (לסעיף )2
צור שומן

סדר היום של הישיבה:
מס"ד
אישור פרוטוקול
1
עדכונים והחלטות בנושאים קבועים,
2
כולל עדכון מוועדת שמות רחובות
ומספור בתים
3
דיון משותף עם ועדת בית הכנסת
4
גיבוש יעדים לוועד המקומי לשנת 2021
5
הקצאות לוועדות לפי תקציב 2021
עדכונים
6
שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה
7
נושא

פירוט
אישור פרוטוקול מס'  17-2020מתאריך 09.11.2020
דיון והחלטה
מוזמנים :חברי ועדת בית הכנסת .דיון והחלטה
דיון והחלטה
דיון והחלטה
מסירת עדכונים; עדכוני וועדות
נושאים שונים; הצגת נושאים לדיון הבא

החלטות:
מס"ד

נושא

פירוט מהלך הדיון

אישור פרוטוקול
1

2

פרוטוקול מס'  17-2020מתאריך  09.11.2020מאושר.
עדכוני ועדות:
* ועדת תרבות :הוזמן קרקס לחנוכה ,בהתאם לכללי ה"תו
הסגול"; יוזמה של תושבת להכנת קליפ לשיר חנוכה בשפת
הסימנים;
* ועדת ספורט :הוחלט לרכוש מתקן "נינג'ה" כחלק מהזכייה
והחלטות בפרס "אתגר הצעדים של העמק" .יש יוזמה לפעילות של "יום
עדכונים
בנושאים קבועים ,כולל בוץ"  -הנושא בבדיקה של הוועדה.
עדכון מוועדת שמות * חג המעלות (נוער) :הנושא בדיון בוועדת נוער.
* ועדת חינוך :הותקן מחשב בספרייה עם תוכנה לניהול השאלות,
רחובות ומספור בתים
בהובלה של ארזה גלס ,לילך סודק-עוזרי ואתי דוידסון.
* ועדת שמות רחובות :חנן סקר בפני הוועד את עבודת הוועדה.
החלטה :הוועד מחליט לקבל את הצעת הוועדה להעביר
להתייחסויות הציבור למשך שבועיים .החומר יועמד לעיון הציבור
במזכירות ,באתר המושב ובלוחות המודעות.

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 18-2020
עמוד  1מתוך 2
מתאריך .docx23.11.2020
ד.נ .בית שערים 3657800
טלפון ,04-9833225 :פקס ,04-9833213 :דוא"לvm.beitsharim@gmail.com :

ועד מקומי בית שערים

3

אבי רחום השתתף בישיבה מטעם ועדת בית הכנסת ,חברי הוועדה
האחרים לא הגיעו .התקיים דיון סביב אופיו הנוכחי של בית
הכנסת .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות .הובע רצון ציבורי לגוון
את פעילות ביה"כ בבית שערים ,כמקום התכנסות לפעילויות
דיון משותף עם ועדת בית קהילתיות וחברתיות מתוך הבנה שהקהילה בבית שערים ברובה
איננה דתית כלל .הוועד מודה לאבי על השתתפותו בפגישה
הכנסת
החשובה ,הגם שמדובר בנושא רגיש ,ומקווה להמשך שיתוף פעולה
לטובת כלל קהילת בית שערים ושמירה על שלום-בית.
החלטה :הצעות קהילתיות לפעילויות מגוונות בבית הכנסת יובאו
להידברות בישיבת ועד יחד עם ועדת בית כנסת .תשובה ברוח
הדברים תועבר לפונים בנושא .באחריות גיל.

4

גיבוש
יעדים 2021לוועד הנושא נדחה לישיבה הבאה.
המקומי לשנת

5

הקצאות לוועדות לפי
תקציב 2021
שונות;
נושאים לדיון הבא

7

יוסי סקר את ההקצאות לוועדות .התקיים דיון.
החלטה :הוועד המקומי מאשר את ההקצאות לוועדות כפי
שהוצגו .יו"ר הוועדות יעודכנו בהקצאות לוועדות.
מכתב לוועדות יישלח .באחריות גיל.
שונות:
*שילוט מרכזי לעסקים (שילוט הכוונה) :הנושא נדחה לישיבה
הבאה.
*כיבוד וכלים בישיבות הוועד המקומי :הנושא נדחה לישיבה
הבאה.
*תשתיות אינטרנט :גיל סקר את הנושא בפני הוועד .החלטה:
להתקדם בקיום פגישות עם חברות אינטרנט שונות ,ללמוד את
הנושא ולהביא את הנושא בפני הוועד .מצורפת שקופית שנשלחה
לוועד כהכנה לדיון.
נושאים לדיון הבא:
* גיבוש יעדים לוועד המקומי לשנת .2021
* הצגת תכנית עבודה של קבלן הגינון.
* טבלת השוואה -סליקה מקוונת.
* דיון-המשך בנושא חזיתות בתים/משקים ופחי אשפה (צעדים
אופרטיביים).
שונות בדיון הבא:
* שילוט מרכזי לעסקים (שילוט הכוונה).
* כיבוד וכלים-חד"פ בישיבות הוועד המקומי.

רשם :גיל גורייבסקי
חתימות:
יו"ר הישיבה

מזכיר הוועד המקומי

חותמת הוועד המקומי

יוסי ברסקה

גיל גורייבסקי

ועד מקומי
בית שערים
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