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 04.01.2021מתאריך  2020-01פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי: 

 04.01.2021 תאריך הישיבה 
 18.01.2021 תאריך הישיבה הבאה 

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

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

 - אורחים נוספים 
 - שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא מס"ד
 21.12.2020מתאריך  קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול  1
קבועים:  2 בנושאים  והחלטות    עדכונים 

למבנה   פרוגרמה  ספורט;  מגרש  קירוי 
תכליתי; קרן עיזבונות; עדכוני רכזת  -רב

 . קהילה

 מסירת עדכונים, החלטות לפי הצורך 

 דיון והחלטה  2021הצגת יעדי הוועד המקומי לשנת  3
 דיון והחלטה  תכנית עבודה חצי שנתית לגינון  4
הוועד   5 לתזרים/תקציב  עבודה  תכנית 

 והחלטה דיון   המקומי 

הצעות   תאורה בגן המשחקים  6 בקבלת  עיכוב  בשל  הבאה  לישיבה  נדחה 
 המחיר 

 דיון והחלטה  2020היערכות לסגירת שנת התקציב  7
 ; עדכוני וועדות מסירת עדכונים עדכונים  8
 הצגת נושאים לדיון הבא נושאים שונים;   שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה  9

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 אישור פרוטוקול  1
 מאושר.  21.12.2020מתאריך  קודםפרוטוקול 

2 

עדכונים והחלטות  
קירוי   בנושאים קבועים:

מגרש ספורט; פרוגרמה  
תכליתי; קרן  -למבנה רב 

עיזבונות; עדכוני רכזת  
 . קהילה

נמסר עדכון על פעילות ועד האגודה בנושא    קירוי מגרש ספורט:
 ספורט להתקנת מערכת סולארית. הקירוי מגרש 

עיזבונות: בזק.   קרן  מחברת  תרומות  לגיוס  הצעה  התקבלה 
 החלטה: מאושר להגיש בקשה.

 רכזת קהילה:עדכוני 
אירע מקרה של נזק לחלון במועדון הנוער והבעיה נפתרה    -נוער

 ע"י רכז הנוער. הוועד מבקש לפרסם את הטיפול במקרה. 
למועדון הנוער. קבלת הצעת מחיר    בתיקון שביל הגישהיש צורך  

 באחריות גיל. 
 נמסר עדכון בנושא יורם בן אור.

הוצאת גזם לרשות הרבים  נמסר עדכון בנושא עליזה ראובני לאור  
המועצה.    10במשך   ע"י  קנס  הטלת  לפינוי,  והתחייבות  ימים 

החלטה: להשית חיוב יחסי על פינוי של משאית גזם אחת על משק  
 ראובני. 
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הצגת יעדי הוועד המקומי   3
 2021לשנת 

של הוועד המקומי    התקיימה ישיבה ייעודית לנושא גיבוש היעדים
בהובלה    SMARTI. הישיבה התקיימה לפי מודל של  2021לשנת  

 : שנבחרו  להלן היעדיםשל יובל פרץ.  
היכרות    -   קהילה של  והעמקה  הקהילתיות  תחושת  חיזוק 

 בינאישית. 
אפשרות    -  תשתיות העמדת  ע"י  לתושבים  השירות  שיפור 

 לתושבים להתחבר לתשתית סיבים אופטיים. 
 השמשת בית העם לכינוסים קהילתיים. - פרויקט משמעותי

עידוד הציבור למעורבות חברתית תוך    -  שיפור השירות לתושבים
 קשבת לבקשות.-הפניית אוזן

קב מדידים,  יעדים  והגדיר  יעד  בכל  דיון  קיים  זמן  -ועותהוועד 
לביצוע עם לוחות זמנים וחלוקת אחריות מתוך חברי הוועד לכל  

בצמוד   תחום. הציבור  לעיון  יועמד  המידע  מאושר.  החלטה: 
 לפרוטוקול זה. 

תכנית עבודה חצי שנתית   4
 לגינון 

חצי  תכנית לחברי    שנתית -גינון  ותישלח  כלליים  בקווים  הוצגה 
 הוועד. 

5 
תכנית עבודה  

לתזרים/תקציב הוועד  
 המקומי 

  משמעותיות  עם הצעות  2021יוסי הציג את תכנית העבודה לשנת  
הגברת   תוך  העבודה  פעולה  לשיפור  מרחב  מתן  עם  יחד  הפיקוח 

 התכנית מאושרת. החלטה:   גדול יותר.

הוועד  בשל   תאורה בגן המשחקים  6 לישיבת  נדחה  הנושא  מחיר,  הצעות  בקבלת  עיכוב 
 הבאה. 

היערכות לסגירת שנת   7
 2020התקציב 

שנת   סגירת  הצגת  תתקיים  הבאה  מול    2020בישיבה  ותקציב 
 מוזמנת: מירה ברקוביץ', מנהלת החשבונות של הוועד.  ביצוע.

 עדכונים  8

 גיל מסר עדכונים: 
 גינון סביבתי. מושב יושר ובוצע הבמרכז   מ"דמ -
התקבל שיפוי ארנונה עסקית לוועד המקומי שהופחת בשל משבר   -

 "קורונה". 

שונות; נושאים לדיון   9
 בישיבה הבאה 

 שונות: 
לשנת    - המקומי  הוועד  של  ביקורת  ועדת  הדו"ח    :2021דו"ח 

הוועד. חברי  לעיון  הועבר  ועדת    השנתי  עבודת  על  מברך  הוועד 
בהתנהלות   לסייע  מנת  על  שניתן  היכן  ולהאיר  להעיר  ביקורת 

הוועד מבקש להזמין את ועדת  ציבורית תקינה, כמתחייב בחוק.  
להצגת הדו"ח הבאה  לישיבה  יועמד  .  ביקורת  מכן הדו"ח  לאחר 

 .הלעיון הציבור וכן יועבר למועצ
 

 נושאים לדיון הבא: 
 2020ביקורת: הצגת דו"ח שנתי ועדת  -
 2020תקציב מול ביצוע וסגירת שנת  -
 תאורה בגן המשחקים  -
 נושאים נוספים שיועברו עד למועד הישיבה  -

 גיל גורייבסקי  רשם:
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי  מזכיר הוועד המקומי  יו"ר הוועד המקומי 

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי 
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