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 05.1927., מתאריך 19-16פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 27.05.19 תאריך הישיבה
 10.06.19 תאריך הישיבה הבאה

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

 רויניק, אברהם כץגיל גורייבסקי, דיתי  נוכחים
 צור שומן יו"ר הוועד המקומי

 ערן מרמור אורחים נוספים
 - שמות הנעדרים מהישיבה

 
 : 19-14סדר היום של הישיבה 

 פירוט נושא מס"ד
 20.05.19מתאריך  15-2019אישור פרוטוקול מס'  אישור פרוטוקול 1 .1

לנושא טיאוט כבישים  פניית ערן מרמור 2 .2
 .וניקיון המושב

 דיון והחלטה

דיון בנושא תקציב הוועד המקומי לשנת  3 .3
 צו מיסים: דיון והחלטה. - 2020

 דיון והחלטה

 הצגה הצגת לוח פעילות שנתית 4 .4

הגדרת יעדים של הוועד המקומי בנושא  5 .5
 איתור מודל ניהול אחוד ליישוב

 דיון הוחלטה

היטל השבחה לטובת ביצוע שימוש בחלף  6 .6
 שבר בכבישים ומדרכות-אחזקת

 דיון והחלטה

 דיון והחלטה, עדכונים שונות 7 .7

 הצגת נושאים לדיון הבא נושאים לדיון הבא 8 .8

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר. 20.05.19תאריך מ 15-19פרוטוקול הוועד המקומי מס'  אישור פרוטוקול 1 .1

2. 2 
פניית ערן מרמור לנושא 
טיאוט כבישים וניקיון 

 המושב

ע"י קבלן  החלטה: הוועד יבחן את הצעתו של ערן לטיאוט כבישים
באחריות:  .2019יבוצע במסגרת התקציב המאושר לשנת  ;חיצוני

 גיל

3. 3 
דיון בנושא תקציב הוועד 

צו  - 2020המקומי לשנת 
 מיסים: דיון והחלטה

הוצג, ובתוכו העדכון האוטומטי המחויב  2020צו המיסים לשנת 
 מאושר. 2020ע"י משרד הפנים. החלטה: צו המיסים לשנת 

הוצג הלוח, באחריות גיל להוציא מייל ליידוע, באחריות דיתי  הצגת לוח פעילות שנתית 4 .4
 לעדכן את התכניות לתיקיית תכנית שנתית

5. 5 
הגדרת יעדים של הוועד 

איתור המקומי בנושא 
 מודל ניהול אחוד ליישוב

 יובל סקר את היעד הנדון. החלטה:

 לימוד ממשקים הדדיים בין הוועד המקומי לוועד האגודה .1
 הקמת צוות היגוי בין הוועדים .2
 יחד עם ועד האגודה 2020הצגת תכנית לשנת  .3
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 שונות 7 .6

הוועד עודכן בנושא סקר עדכון בנושא מדידות נכסים:  .1
הנכסים. המועצה תמשיך את סקר הנכסים למדידת יתרת 

(. בעוד כחודש יתקבלו נתונים 10%-הנכסים שלא נמדדו )כ
 סופיים באשר למדידות.

התייעלות תקציבית: ועדת תרבות תוזמן לישיבת הוועד  .2
המקומי בעוד שבועיים, נמסרו עדכונים נוספים באשר לצעדי 

 התייעלות בתחומים נוספים )תקשורת וכו'(.
ישיבת מליאה: אברהם עדכן על ישיבת מליאת המועצה  .3

( בנושא תנועות הנוער; הקמת 26.05.19שהתקיימה אתמול )
 מגרשי כדור רגל ברחבי המועצה.

חדר דיונים: הוצג המתווה החדש לארגון החדרים במזכירות.  .4
 המתווה אושר.

הנחת הדשא, עבודות גידור, מגרש קט רגל: התקבל מפרט ל .5
₪.  28,200עבודות מים. הצעת המחיר הסופית עומדת על 

 החלטה: מאושר. יוגש למחלקת הספורט. באחריות: גיל.
צביעת קיר אחד בכל חדר הדרכה במועדון הנוער ע"י סדנת  .6

"גרפיטי". החלטה: מאושר, בניהול ופיקוח של ועדת נוער. 
 באחריות: דיתי.

 תופץ לציבור.  2טים. התראה מס' אכיפת כלבים משוט .7
 באחריות: טובה.לאחריה יוחל באכיפה ע"י המועצה. 

 נושאים לדיון הבא 8 .7

 10.06.19הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  •
. מוזמנת: רו"ח טלי 2018לשנת הוועד המקומי הצגת מאזן  .1

 לאודון
 הזמנת ועדת תרבות לדיון בנושא יעדי הוועדה .2
-חצי תכנית עבודההצגת מתווה לפינוי גזם וגרוטאות כולל  .3

 ת.שנתי
 בנושא יעד מתוך יעדי הוועד. המשך-דיון .4

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי
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