
 
 ועד מקומי בית שערים
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 3657800ד.נ. בית שערים 
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 30.12.2019מתאריך  2019-33פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 30.12.2019 תאריך הישיבה
 13.12.2019 תאריך הישיבה הבאה

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

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

 אברהם כץ אורחים נוספים
 יוסי ברסקה שמות הנעדרים מהישיבה

 
סקרו מצגת ר  "ת בעמק יזרעאל אשהם מפגש עם נציגי מטה המאבק נגד הקמת שדתקייטרם הישיבה ה*
 גה.ון המאבק. הוועד מודה למטה המאבק על ההצוביקשו תמיכה במימ פני חברי הוועדב
 

  :סדר היום של הישיבה
 פירוט נושא מס"ד

 16.12.2019מתאריך  קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול 1
דיון פנימי בנושא שיתוף פעולה ומודל  2

 דיון והחלטה ניהול אחוד

 דיון והחלטה בנושא הגדרת תפקידיםהמשך -דיון 3
בניית וקביעת מפגש יו"ר ועדות  4

הצגת תכניות שנתיות  -המתנדבים 
 2020לשנת 

 דיון והחלטה

 דיון והחלטה 2019הצגת פורמט סיכום שנת  5
של הוועד המקומי  2020תכנית שנתית  6

 דיון והחלטה 2020ובחירת יעדים מדידים לשנת 

 עדכוניםמסירת  עדכונים 7
 הצגת נושאים לדיון הבאנושאים שונים;  שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 8
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 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

1 
 16.12.2019מתאריך  קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול

דיון פנימי בנושא שיתוף  2
 הנושא נדחה לדיון עתידי. פעולה ומודל ניהול אחוד

המשך בנושא הגדרת -דיון 3
 הנושא נדחה לדיון עתידי. תפקידים

4 

בניית וקביעת מפגש יו"ר 
הצגת  -ועדות המתנדבים 

תכניות שנתיות לשנת 
2020 

 .5ר' סעיף 

5 
הצגת פורמט סיכום שנת 

2019 
 הוצג פורמט לסיכום שנתי של הוועדות.

יתקיים ערב סיכום לפעילות שנת  27.01.2020בתאריך  החלטה:
 .2020של הוועדות ופירוט התכניות לשנת  2019

6 

של  2020תכנית שנתית 
הוועד המקומי ובחירת 

יעדים מדידים לשנת 
2020 

 .2020התקיים דיון בנושא יעדים מדידים לוועד המקומי לשנת 
 סבור שהיעדים צריכים להיות:  צור:

 ( תקציב )תכנון מול ביצוע(.1
( נגישות לציבור )לו"ז טיפול בתלונות או פניות ציבור, אופן 2

 הזמינות לציבור והאמצעים לכך(.
( שירות לציבור )פינוי גזם ופסולת, אכיפת שוטטות כלבים(, 3

תחזוקה שוטפת )כבישים, ביקורת מתקנים וכו'(, גיוס כספים 
 מקורות חיצוניים.מ

 סבור שהיעדים צריכים להיות: גיל:
 ( הצגת ת' עבודה ותקציב שנתי לוועדות.1
 ( יצירת קרן הון לפיתוח.2
( איתור/יצירת מנגנון ניהול אחוד בשיתוף ועד האגודה ואגודת 3

 החינוך.
 סבור שהיעדים צריכים להיות: יובל

 ב.מנגנון לניהול פניות וקבלת משו -( שירות לתושב 1
אופן תכנון אירועים וקבלת  -( מדידת טיב השירות הקהילתי 2

 משוב מהציבור לאחריו.
 ( טיוב ניהול כספי/תזרימי.3
 ( גיוס מקורות מימון חיצוניים.4

צור וגיל יכינו טיוטה של יעדים לאישור עד ישיבת הוועד   החלטה:
 המקומי הבאה.
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7 

 דיתי מסרה עדכון על פעילות הוועדות השונות. - עדכונים
 דיתי וטובה מסרו עדכון על פעילות צוות "קהילה לדורות". -
צור מבקש להצטרף לישיבה הבאה של ועדת ספורט. באחריות  -

 דיתי.
 צירוף חברים נוספים לוועדת נוי וסביבה.יש צורך לבחון  -

 באחריות צור ודיתי.
 עדכוני מזכיר: -
מסר עדכון על עבודת צוות שנעשית עם מס' מנהלי יישובים גיל  *

 בעמק בנושא שינוי מתווה פינוי פסולת גושית וגזם.
 תחייב עם תום שנת הכספים.צעה ספירת קופה כמוב *

ניקוז לחשיבה על תכנון גיל עדכן על פנייה ראשונית לרשות ה* 
 שביל הליכה לאורך נחל נהלל.

 כז/העמק.* בוצע תיקון תאורה ע"י הקבלן בפינת הרחובות המר
 * נבחנת האפשרות להוספת תאורה בגן המשחקים.

י הילדים ברחוב בטון לפחי האשפה/מחזור של גנ-* תכנון משטח
 העמק.

שונות; קביעת נושאים  8
 לדיון בישיבה הבאה

 שונות:
כפי  2019לשנת  דיםהמדי סיכום היעדיםהוועד קיים דיון על 

 שהוגדרו בראשית השנה:
 ( הצגת תכנית עבודה שנתית ותקציב לוועדות1
 קטים משמעותיים בתחום התשתיותפרוי 3( איתור 2
 ט קבוע לביצוע פרויקטיםשירות ויצירת מפר ( גיבוש מדיניות3
הדדיים בין הוועדים במושב והקמת צוות היגוי לימוד ממשקים  (  4

 משותף.
הושג   3הושג במלואו. יעד מס'    2ס'  ואו. יעד מהושג במל  1ד מס'  יע

ביצוע פרויקטים אך יש עבודה בחלקו, לא נבנה מפרט קבוע ל
התכנס , צוות ההיגוי המשותף הושג בחלקו 4ס' בנושא. יעד מ

דירות גבוהה בודה לתיאום הפגישות בתפעמים ספורות ונעשית ע
 יותר.

 
 נושאים לדיון הבא:

 .2019סקירת דו"ח הוועדה לשנת  -ועדת ביקורת  (1
. מוזמנת: מירה 2019הצגת תקציב מול ביצוע לכל שנת  (2

 ברקוביץ'.
 פעילות הספריה. מוזמן: אהד שביט. (3
 לוועד המקומי 2020הצגה ואישור של יעדים מדידים לשנת  (4
-הצגת תכנית למפגש יו"ר ועדות המתנדבים שמתוכנן ל (5

27.01.2020. 
 החלטה על תרומה למאבק נגד הקמת שדה"ת בעמק יזרעאל. (6

 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

 


