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 1906.17., מתאריך 19-18פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 17.06.19 תאריך הישיבה
 24.06.19 תאריך הישיבה הבאה

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

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

חן גל קוטב, חן דניאלי, רו"ח טלי לאודון, מירה ברקוביץ', אברהם כץ,  אורחים נוספים
 גת

 - שמות הנעדרים מהישיבה
 

 : 19-18סדר היום של הישיבה 
 פירוט נושא מס"ד

 10.06.19מתאריך  17-19 אישור פרוטוקול מס' אישור פרוטוקול 1
 הצגה ואישור  2018המקומי לשנת הצגת מאזן הוועד  2
 דיון והחלטה המשך בנושא יעד מתוך יעדי הוועד-דיון 3
הזמנת ועדת תרבות לדיון בנושא יעדי  4

 הוועדה
 דיון והחלטה

 דיון והחלטה הצגת טיוטת סקר פינוי גרוטאות 5
 דיון והחלטה דיון בנושא מפגש יו"ר ועדות המתנדבים 6
 דיון והחלטה פעילויות/חוגיםהצגת מחירון  7
  עדכונים 8
 הצגת נושאים לדיון הבא שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 9
 

 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר. 20.05.19תאריך מ 17-19פרוטוקול הוועד המקומי מס'  אישור פרוטוקול 1

2 

הצגת מאזן הוועד המקומי 
מוזמנת: . 2018לשנת 

, מירה רו"ח טלי לאודון
 ברקוביץ'

 התקיים דיון, של הוועד המקומי. 2018טלי הציגה את מאזן 
של ועד  2018נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות. החלטה: מאזן 

. 0. נגד: 5בעד:  .להעברה למועצה מקומי בית שערים מאושר
 באחריות גיל להעביר את הדו"ח למועצה. .0נמנע: 

 לוועד דוח מאזן מתוך חשבשבת.טלי תעביר 

המשך בנושא יעד -דיון 3
 מתוך יעדי הוועד

סיום מוצלח של לפחות תשתית משמעותית התקיים דיון ביעד: "
יבוש בגגל נדון והוחלט להתקדם ר-; נושא מגרש קט"אחת

, 2019 אוגוסטהחלטה: עד לחודש  רשימת רעיונות נוספים.
 פרויקטים משמעותיים לדיון בוועד. 3תגובש רשימה של 

 החלטה: מאושר. באחריות גיל לקבל רשימה מבין חברי הוועד.

הצגת סקר לתושבים  4
 בנושא פינוי גרוטאות

החלטה: הסקר  .הסקר הוצג והתקיים דיון סביב שאלות הסקר
 באחריות דיתי. יופץ לציבור.

לדיון הזמנת ועדת תרבות  5
 בנושא יעדי הוועדה

להזמנת הוועדה לאור הבקשה לקיצוץ  גיל סקר את הרקע
בין חברי הוועד  התקיים דיון סביב מטרות הוועדהתקציבי. 

הוועד מודה לוועדת תרבות על עבודתה הקשה וחברות הוועדה. 
-והמאומצת לקיום אירועים איכותיים ושמירה על מסורת בית

 שערים.

מפגש יו"ר דיון בנושא  6
 ועדות המתנדבים

 14.7.19לאור קשיים טכניים, הוחלט לדחות את המפגש לתארי 
 באחריות גיל להוציא זימון לכל יו"ר הוועדות.)יום א'(. 
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הצגת מחירון  7
 פעילויות/חוגים

 התקיים דיוןדיתי הציגה את המחירון שנבנה ע"י דיתי וגיל. 
חשש לפגיעה בחוגים אך הועלה גם הרצון לשמור לאור הבנושא 

מעליית  צון להימנעהרעליהם ולשמור על המועדונים השונים, 
מתוך כוונה החלטה:  .וכו' שתושת על משתתפי החוגים מחירים

לשמר את החוגים הקיימים מחד, ומאידך לשמור על שוויון בין 
 לשעה, לחוג.₪  20הסכום המקסימלי שייגבה הוא החוגים, 

 מאושר.

 עדכונים 8

נמסרו עדכונים בנושא ביטחון ושמירה מוועד האגודה, גיל: 
 הקמת מגרש קט רגל.

 .אש, תנועת הנוער-נמסר עדכון בנושא גרור כיבויצור: 
 עדכון בנוגע לוועדת נוער.נמסר דיתי: 

9 

שונות; קביעת נושאים 
 לדיון בישיבה הבאה

, אסי אליה, הזמנת מנהל מח' איכות הסביבה במועצה .1
 לדיון בנושא פינוי גרוטאות.

 צביעת חדרי הדרכה במועדון הנוער .2
 מכרז גיזום -ועדת נוי ואיכות סביבה .3
 ארביב/גולן.-תאורה בשביל שליד רוזנברג .4

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן
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