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 01.07.19מתאריך  19-21פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 15.07.19 תאריך הישיבה
 29.07.19 תאריך הישיבה הבאה

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

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

  אורחים נוספים
  שמות הנעדרים מהישיבה

 
 : 19-20סדר היום של הישיבה 

 פירוט נושא מס"ד
 01.07.19מתאריך  20-19 אישור פרוטוקול מס' אישור פרוטוקול 1
 הצגת תקציב מול ביצוע 2019שנת  Iתקציב מול ביצוע, חציון  2
 דיון והחלטה פסולתמכתב פינוי  -אירוע למידה  3
דיון בפניית שלומית עפרוני בבקשה לפס  4

 דיון והחלטה האטה ברחוב

 מסירת עדכונים עדכונים 5
 הצגת נושאים לדיון הבא שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 6

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר. 01.07.19מתאריך  20-19פרוטוקול הוועד המקומי מס'  אישור פרוטוקול 1

 Iתקציב מול ביצוע, חציון  2
 הנושא נדחה לדיון הבא. 2019שנת 

מכתב  -אירוע למידה  3
 פינוי פסולת

התקיים דיון למידה והסקת מסקנות בנושא מכתב פינוי פסולת 
חידוד הסנכרון בין הוועדים, קיום  החלטות: מעסקים במשקים.

 קבועות בין יו"ר הוועדים.פגישות 

4 
דיון בפניית שלומית 
עפרוני בבקשה לפס 

 האטה ברחוב

במכתב לבירור מעמיק  לשלומיתהוחלט לחזור המכתב התקבל, 
 על גבי מפה. וסימון יותר

 גיל :באחריות

 תכנית עבודה שנתית 5

על בסיס היעדים  -תכנית עבודה הונחו אבני יסוד ל"שלד" של 
 המדידים של הוועד המקומי.

החלטה: בכל ישיבה יוקדש זמן ייעודי לניתוח יעד מבין היעדים, 
 לגיבוש תכנית עבודה שנתית.

 עדכונים 6

גיל מסר עדכונים בנוגע לפרויקט החלפת תמרורים, צביעת  גיל:
כבישים וכיו"ב ע"י שימוש חלקי בחלף היטל השבחה; גביית 

הגבייה תועבר לטיפול המועצה בימים  -חובות עבר לוועד המקומי
 הקרובים; פינוי הגרוטאות עובד טוב, כמצופה; 

הצטרפות  ;דיתי מסרה עדכון על פגישה של וועדת חיילים דיתי:
 י"ב-אדי ארבילי לוועדת חינוך וקיום מרכז לימוד לתלמידי ו'

 יוזמה ברוכה! - בספרייה
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שונות; קביעת נושאים  7
 לדיון בישיבה הבאה

וועדת הביטחון ונושא השמירה. נשאלו של דיון מצור מסר עדכון 
 ויציאה לביצוע, אחזקה.שאלות בנושא לו"ז 

 החלטות:
 -הוועד המקומי מחליט לאמץ את המלצת ועדת ביטחון .1

לעבור מאבטחה אקטיבית )שומר( לאבטחה פסיבית 
 )שערים ומצלמות(.

ביצוע בשיתוף עם ועדת  מפרט למכרזבאחריות גיל להכין  .2
. המפרט יוכן בשיתוף 15.08.19ביטחון. מועד לביצוע: 
 ובהנחיית ועדת ביטחון.

 .30.08.19סיום מכרז  .3
לא כולל מע"מ, ₪  200,000 תקציב מאושר לפרויקט: .4

בכפוף  -ועד אגודה ₪  100,000ועד מקומי, ₪  100,000
 לאישור ועד האגודה.

 .30.09.19גמר ביצוע:  .5

 29.07.19מועד הישיבה הבאה: 
 

קרן עזרה  תכנון מול ביצוע )בהשתתפות מירה(, נושאים לדיון:
, פגישת ועדת דת )בית הדדית, דיון על תב"ר קירוי מגרש ספורט

אירוע  -, קריסת ענפים בחורשה כנסת(, גדודית ליד משפ' לבן
, בקשת תושב נושאים למפגש "מטה עם מטה" ריכוזלמידה, 

 להצטרפות לעיקור וסירוס חתולים.
 

 גיל גורייבסקי רשם:
 

 חתימות:
 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן

 
 

 גיל גורייבסקי
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