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 04.1929., מתאריך 19-13פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 29.04.19 תאריך הישיבה
 13.05.19 תאריך הישיבה הבאה
 5 מס' חברי ועד ההנהלה

 צור שומן, טובה שביט, אמנון רקובר, יוסי ברסקה, יובל פרץ שמות המשתתפים בישיבה
 רכזת קהילה -הוועד המקומי, דיתי רויניק מזכיר -גיל גורייבסקי נוכחים

 צור שומן יו"ר הוועד המקומי
 - אורחים נוספים

 - שמות הנעדרים מהישיבה
 

 : 19-10סדר היום של הישיבה 
 פירוט נושא מס"ד

 22.04.19מתאריך  12-2019אישור פרוטוקול מס'  אישור פרוטוקול 1
 דיון והחלטה Q1/2019דו"ח רבעוני  2
 דיון והחלטה הסעות –דיון בנושא פניית ותיקי המושב  3
 דיון והחלטה 2019הצעת קיצוץ בתקציב שוטף  4
; הקלטות דיונים; מבני ציבור )תחזוקה, נוהל( שונות 5

 טיאוט רחובות.
 

 החלטות:
 ירוט מהלך הדיוןפ נושא מס"ד

 אושר. 22.04.19מתאריך  12-19רוטוקול מס' פ אישור פרוטוקול 1

 דו"ח הרבעוני נסקר בפני הוועד, לא נמצאו חריגות.ה Q1/2019דו"ח רבעוני  2
 באחריות: גיל. הדו"ח מאושר להעברה למועצה.

-דיון בנושא פניית ותיקי היישוב 3
 הסעות

המזכיר ורכזת הקהילה יציגו תקיים דיון; החלטה: ה
באחריות: גיל הצעות המתקיימות ביישובים אחרים. 

 ודיתי.

הצעת קיצוץ בתקציב שוטף  4
2019 

וצג הצורך בהקמת קרן תשתיות על מנת לייצר יכולת ה
 תכ' לוועד להתאים כספים לקולות קוראים או לכספי

בוצע מהלך לבדיקת אפשרויות הגדלת הכנסות.  חומש.ה
מהלך כזה בטווח הקצר הניב סקר נכסים. לא ניתן להגדיל 

, שמצויה בתחום אחריות ועד הכנסות עד בניית הרחבה
לאור האמור הובהר שצריך לצמצם  .האגודה החקלאית

לפגוע  ועלולמהלך כזה יהיה קשה הובהר לוועד כי עלויות. 
 עד אינו מעונין בו.ווהרותים מה שיבמתן ש

מס' סעיפים להתייעלות לבחון  הוחלטאחר דיון רחב, ל
תקציבית. הסעיפים יועברו לוועדות הרלוונטיות לקיום 

יועברו לוועדות הודעות  דיון והצגת עמדה לוועד המקומי.
 החלטה אושרה.ה בנושאים שהוצגו.
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 שונות 5

 החלטה:דיון בנושא טיאוט הרחובות: התקיים דיון,  -
 לא לקיים משיקולי תקציב.

לאור חוות  הוועד המקומי:דיון בנושא הקלטות דיוני  -
הדעת המשפטית שהתקבלה, שהמידע נגיש ופומביות 
דיוני הוועד המקומי, הוחלט לא להקליט את דיוני 

דיוני הוועד המקומי לא הוועד המקומי. החלטה: 
 .לטויוק

יש לבצע נושא מבני הציבור )תחזוקה ונוהל(: דיון ב -
 חשיבה מחודשת על גורם אחראי למבני הציבור.

החלטה: האחריות על מבני הציבור הוא מזכיר. 
מוזמן לפנות למזכיר בנושאים הקשורים הציבור 

 במבני הציבור.
יוענק שי לחג החלטה:  .דיון בנושא שי לחג לעובדים -

לעובדי הציבור אם בתלוש או בחשבונית המעניקים 
 קיימת במזכירות.יומי לפי הרשימה ה-שרות יום

 נושאים לדיון הבא 6

 הגדרת יעדים ומדדים של הוועד המקומי -
ועדות -התכנית השנתית של הוועד המקומי וניהול  -

 המתנדבים
 רגל )במסגרת קו"ק(-מגרש קט -
 במגרש הספורט לחוגים השימוש -

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי
 
 

 צור שומן

 
 

 גורייבסקיגיל 

 
 בית שערים -ועד מקומי 
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