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 01.07.19, מתאריך 19-20פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 01.07.19 תאריך הישיבה
 08.07.19 תאריך הישיבה הבאה

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

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

 נעמה לוריה אורחים נוספים
 אמנון רקובר שמות הנעדרים מהישיבה

 
 : 19-20סדר היום של הישיבה 

 פירוט נושא מס"ד
 24.06.19מתאריך  19-19 אישור פרוטוקול מס' אישור פרוטוקול 1
 דיון והחלטה דיון בנושא מכרז קבלן גינון 2
 דיון והחלטה הפסולת המוצקהדיון בנושא אופן פינוי  3
 דיון והחלטה דיון בנושא פינוי גזם בשקים 4
 מסירת עדכונים עדכונים 5
 הצגת נושאים לדיון הבא שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 6

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר. 17.06.19תאריך מ 18-19פרוטוקול הוועד המקומי מס'  אישור פרוטוקול 1

2 
דיון בנושא מכרז קבלן 

 גינון

נעמה סקרה את טיוטת המכרז שהכינה לבקשה להצעות מחיר 
 לקבלני גינון.

התקיים סבב שאלות  להערות על המסמך. והתייחס וגיל צור
הסיור  .12.07.19לו"ז לביצוע: סיור קבלנים  והתייחסויות.

 גיל ונעמה.צור, המשך טיפול במסמך באחריות באחריות נעמה. 

דיון בנושא אופן פינוי  3
 הפסולת המוצקה

לאור מורכבויות וקשיים מהחודשים האחרונים בפינוי פסולת 
מוצקה, החליט הוועד לקיים דיונים על אופן פינוי הפסולת 

 וכו'(.המוצקה )נקודת ריכוז מרכזית, פינוי מהבתים 
 התקיים סבב התייחסויות.

 :ותהחלט
 על הקצאתאגודה החקלאית לקיים דיון משותף עם ה .1

ע"י לאיסוף  חקלאית בלבד-משקיתמקום לפסולת 
 .האגודה

, תוך בחינה משך במתווה הקייםפינוי גרוטאות יי .2
 השנה. 3ברבעון  ; בדיקה תבוצעלהפחתת תדירות הפינוי

 .הסברה מתאימה .3

פינוי גזם דיון בנושא  4
 בשקים

 בנושא אופן פינוי הגזם, לאחר היוועצות עם הקבלן.התקיים דיון 
בימי שלישי, ללא פינוי בחודש החלטה: הגזם יפונה פעמיים 

 בשקים.
  



 
 ועד מקומי בית שערים

 2מתוך  2עמוד 

 3657800ד.נ. בית שערים 
 vm.beitsharim@gmail.com, דוא"ל: 04-9833213, פקס: 04-9833225טלפון: 

 

 עדכונים 5

פינוי גרוטאות; פינוי גיל מסר עדכונים בנושאים הבאים:  גיל:
שערים; גזם; דיון במועצה בנושא חלף היטל השבחה; תב"ע בית 
 תכנית כוללנית רמת ישי; ארנונה; הקמת מגרש קט רגל.

חודשים מכניסתו  3התקיימה הערכת עובד לגיל בתום  צור:
; ע"י גיל( הערכות דומות יבוצעו לעובדי הוועד האחרים)לתפקיד 

תכנית ; תחילת מהלך להתארגנות ל"יום שאחרי" -תנועות נוער
החלטה בשבועות ועדת ביטחון תתכנס ל -התייעלות תקציבית

 הקרובים, כולל בקרה על יישום תכנית ההתייעלות.
 עדכון על המשך מעקב ביצוע התוכנית. נמסר -עלות תקציביתיהתי

חדרי ההדרכה במועדון הנוער ייצבעו ע"י הנוער בשבוע  דיתי:
 .הקרוב

6 
שונות; קביעת נושאים 

 .15.07.19הבא יתקיים בתאריך הדיון  לדיון בישיבה הבאה

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי
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