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 10.02.2020מתאריך   2020-02פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 10.02.2020 תאריך הישיבה
 24.02.2020 תאריך הישיבה הבאה

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

 גיל גורייבסקי, דיתי רויניק נוכחים
 צור שומן הוועד המקומייו"ר 

 אברהם כץ אורחים נוספים
 - שמות הנעדרים מהישיבה

 
  :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא מס"ד
מתאריך  01-2020אישור פרוטוקול מס'  1

13.01.2020 
 13.01.2020מתאריך  01-2020אישור פרוטוקול 

הצגת התקדמות של פרוגרמה למבנה  2
 דיון והחלטה "רב תכליתי קהילתי"

ותקציב מול  2019הצגת סגירת שנת  3
 דיון והחלטה 2019ביצוע 

 דיון והחלטה יחסי ועד מקומי ואגודת החינוך 4
 דיון והחלטה חפירה בכבישים ברחוב העמק 5
 דיון והחלטה קרן עזבונות 6
 ; עדכוני וועדותמסירת עדכונים עדכונים 7
 הצגת נושאים לדיון הבאנושאים שונים;  לדיון בישיבה הבאהשונות; נושאים  8

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

1 
-01אישור פרוטוקול מס' 

מתאריך  2020
13.01.2020 

 .רמאוש 13.01.2020מתאריך  01-2020פרוטוקול 

2 
הצגת התקדמות של 
פרוגרמה למבנה "רב 

 תכליתי קהילתי"
 נדחה לישיבה עתידיתהנושא 

 2019הצגת סגירת שנת  3
 הנושא נדחה לישיבה הבאה 2019ותקציב מול ביצוע 

יחסי ועד מקומי ואגודת  4
 החינוך

ע את עמדתו בנושא היחסים בין הוועד . צור הביהתקיים דיון
מבנה התייחס ל יוסיגודת החינוך. אהמקומי ל

יובל התייחס לנושא  אגודת החינוך.כלי של הניהולי/תפקודי/כל
 "פריסת החסות" ודייק את נושא שיתופי הפעולה.

בחינת לסייע לאגודת החינוך לניין החלטה: הוועד המקומי מעו
ועד המקומי הואפיקי שיתוף פעולה. לכן, ייקבע מפגש משותף בין 

 להנהלת ועד האגודה.
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חפירה בכבישים ברחוב  5
 העמק

מק ודיון התקיים דיון נקודתי לנושא חפירה בכביש ברחוב הע
 ים בכל המושב.ות בכבישעקרוני סביב חפיר

 -חלטות: מוטל על גילה
 ללמוד את הנושא במועצה. 1
 מהמועצה . לחזור ולקיים דיון עם התובנות2
 גבי עבודות רשת המים בשטחי ציבורציפי ל. לקיים דיון ספ3

 קרן עזבונות 6

 ושא והתקיים דיון.יג את הנצור הצ
 החלטות:

 מאושרת. קצר,-ווח. תכנית להשקעה לט1
אחריות גיל לבדוק את אופן ההתקשרות מול יישובים נוספים . ב2

התקשרות עם היועץ בהיר בפני הוועד המקומי את צורת הולה
 .החיצוני

 2019במהלך  גיל מסר עדכון בנושא הטיפול בשוטטות כלבים עדכונים 7
 .2020-פץ עדכון לציבור( וכן הצפי לפעילות ב)הו

לדיון שונות; נושאים  8
 בישיבה הבאה

 שונות:
 :מסרה עדכונים על הפעילות בוועדותדיתי 

עד למציאת יו"ר, דיתי תרכז את פעילות ועדת ספורט; נמסר 
; חקיהנצחה; פעילות משהה-עדכון על תכנית ועדת חינוך לחדר

נוער(; רים ונערות )ועדת לנע קיר ירוק )ועדת חינוך(; סדנאות
 בות(;)ועדת תר טדחיית פעילות ט"ו בשב

צע; תתקבל הסביבתי ומיקומו המו-פסלהופץ במייל עדכון לגבי ה
 לעניין. ועדת נוי-התייחסות של ועדת ביטחון ו

 
 נושאים לדיון הבא:

 - 2019וע כולל תקציב מול ביצ 2019ה תקציבית של שנת . סגיר1
 'ירה ברקוביץ: מנתמוזמ

 עדכון שנתי -. ועדת ביטחון 2
 ידרופוניקיר ה -. ועדת נוער 3
 . העסקת נערה לתפעול המשחקיה4
 . מבנה ארגוני הוועד המקומי5
 

 גיל גורייבסקי רשם:
 

 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי המקומימזכיר הוועד  יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי

י מ ו ק מ ד  ע  ו
ם י ר ע ש ת  י  ב

 


