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18.01.2021מתאריך  2021-02פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
כללי: 

 18.01.2021 תאריך הישיבה 
 01.02.2021 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 

אברהם כץ  אורחים נוספים 
 - שמות הנעדרים מהישיבה 

:סדר היום של הישיבה
פירוטנושאמס"ד

04.01.2021מתאריך  קודםאישור פרוטוקול אישור פרוטוקול 1
הוועד   2 מזכיר  כנגד  שהוצא  מניעה  צו 

דיון והחלטה  ראובני המקומי ע"י עליזה 

דו"ח ועדת ביקורת לוועד המקומי לשנת   3
דיון 2020

דיון והחלטה תאורה במגרש משחקים 4
 ; עדכוני וועדות מסירת עדכונים בנושאים קבועים  עדכונים 5
הצגת נושאים לדיון הבא נושאים שונים;   שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה  6

 החלטות:

פירוט מהלך הדיוןנושאמס"ד

לאחר תיקון.מאושר    04.01.2021מתאריך    קודםאישור פרוטוקול   אישור פרוטוקול  1

2

הטרדה  צו   למניעת 
כנגד    מאיימת  שהוצא 

מזכיר הוועד המקומי ע"י  
 עליזה ראובני גב' 

שוטרים    2הגיעו    17.01.2021. אתמול, ראשון  התקיים דיון בנושא
בנצרת ביום  למסור לגיל צו, כאמור, שניתן בבית משפט השלום  

הנלווים    14.01.2021חמישי   והמסמכים  הצו  אחד.  צד  במעמד 
הוועד   ישיבת  למועד  עד  קבלתם.  לאחר  הוועד  לחברי  נשלחו 

עורכי לשני  פנה  גיל  לטיפול  -המקומי,  מחיר  הצעות  לקבלת  דין 
ליום חמישי  דיון  וליווי משפטי. ה בבית משפט    21.01.2021נקבע 
בנצרת. מחל   השלום  הוועד  עו"ד  החלטה:  עם  להתקשר  יעל  יט 

6,000-הערכת עלות כבהתאם להצעת המחיר שהתקבלה.    גרשון
ויצטרף לדיון בבית  את גיל   ומחזק הוועד מגבה ₪ לא כולל מע"מ.

קהילתית  - הוועד מוקיע התנהגות בלתי  המשפט בהתאם להנחיות.
 ע"י תושבים המתנכלים לעובדי ושליחי הציבור בבית שערים.

דו"ח ועדת ביקורת לוועד 3
 2020המקומי לשנת  

באמצעות   הצטרפה  ביקורת  ועדת  יו"ר  לבקוביץ',  ענבר  ד"ר 
ZOOM  2020וסקרה את דו"ח הביקורת לוועד המקומי לשנת . 

 הוועד מודה לוועדת ביקורת על עבודתה החשובה. 
כמתחייב הציבור  לעיון  ויועמד  המועצה  למבקר  יועבר  ,  הדו"ח 

 ובצמוד לפרוטוקול זה. 

וביצוע.   הצעת המחיר תתקבל מחר ותועבר לעיון הוועד להחלטה תאורה במגרש משחקים  4
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בנושאים עדכונים 5
 קבועים 

עדכונים והחלטות בנושאים קבועים: 
האגודה   לבקשת  היום  מסדר  יורד  הנושא  ספורט:  מגרש  קירוי 

 החקלאית. 
פרוגרמה למבנה רב תכליתי: הוועד המקומי לא מצליח לקדם את 

 המהלך מול האגודה ולכן הנושא יורד מסדר היום. 
 עדכוני רכזת קהילה: 

 . גרהסטרם הוחלט לאור דת נוער: וע -חג המעלות -
. הסגריש קושי לארגן אירועים בגלל  ועדת תרבות:  -
 . הסגרמושהית זמנית ועדת ותיקים: הפעילות  -

שונות; נושאים לדיון  6
 בישיבה הבאה 

שונות: 
נושאים שנדונו בפור יצור עדכן על מס'  יו"ר  במועצה   ישוביםום 

הפצת דו"ח שנתי  מיו"ר הוועד המקומי ל  חדשהוביניהם דרישה  
תחומים:)"סיכום שנתי"( על הנעשה בשנה החולפת במס'  לתושב  

תשתיתיים  פרויקטים  מתנדבים,  ועדות  כולל  ארגוני  מבנה 
גרים עמם התמודד הוועד בשנה  ועלותם, פרויקטים אחרים, את

תקציביהחולפת,   ביצוע  ציבור,  פניות  על  יוכן    .דיווח  הדיווח 
 ישיבת ועד ויופץ לציבור כמתחייב בהנחיות. כמקובל, יאושר ב

פרוטוקול* לתיקון  את    -קודם  בקשה  למחוק  מבקש  מרמור  ערן 
 . 01-2021 אליו מהפרוטוקול הקודםהנושא הנוגע 

 החלטה: מאושר. 

נושאים לדיון בישיבה הבאה:
 *ישיבה משותפת עם ועד האגודה 

 . 2020הצגת תכנון מול ביצוע שנת  -*רכז חינוך משלים 
, מוזמנת מירה ברקוביץ' 2020הצגת תקציב מול ביצוע *

 *פחי אשפה וגיזום חזיתות 
גיל גורייבסקי  רשם:

 חתימות:

חותמת הוועד המקומי  מזכיר הוועד המקומי  יו"ר הוועד המקומי 

גיל גורייבסקי צור שומן

י  מ ו ק מ ד  ע ו
ם  י ר ע ש ת  י ב
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2020לשנת  מקומי בית שעריםעד וו - דוח ועדת ביקורת 

. חן דניאלי ואריאל רוזנברג חברים:  2020בשנת ועדת הביקורת של ועד מקומי בית שערים בו

ענבר לבקוביץ.  ד"ר  -יו"ר הועדה 

מתוך כוונה לעזור    ,אחר דרכי הפעולה וההתנהלות של הועד המקומי  ת הביקורת עקבה לאורך השנהועד

 .לשיפור התנהלותולפעילות השוטפת ולמנוע לקויים, לטובת הציבור ולטובת חברי הועד המקומי ו 

 כללי  .1

להערות שנשלחו במהלך שנת במהירות ובענייניות    התייחסמקומי הועד  הובאופן כללי   .א

 העבודה. 

נדרש להתמודד עם אתגרים רבים בעקבות משבר   2020במהלך שנת   .ב הוועד המקומי 

בוצע ניטור קבוע של חולי ומבודדי הקורונה וניתן מענה פרטני לצרכיהם. כל הקורונה.  

הבריאות משרד  הנחיות  תחת  להיות  עברו  ספריה(  הפעילויות  נוער,  חינוך,  . )כגון: 

שחלו במושב ובהתאם  בהתאם לשינויים  ,  רעדכונים לתושבים הפכו להיות תכופים יות

בארץ.ל וההנחיות  התחלואה  מצב 

ניתן היה לראות שיפור משמעותי במתן המענה בתקופת הקורונה במהלך התקופה כך 

 בין הסגרים ובתקופת הסגר השני, ניתן מענה רב יותר וקצב העדכונים השתפר.  

 חות קודמים"מעקב ביצוע דו .2

. יותר מפורטים הפכו להיותהפרוטוקולים  שינוי ו ניכר כי במהלך השנה חל  .א

 עמידה בתקציב  .3

בתקציבהמקומי  הועד   .א לאור .  2020  שנת  עמד  מהתקציב,  סטייה  הייתה  לא  כמעט 

 הלמידה של המחירים בשוק וניהול מו"מ. 

, קיבל הצעות מחיר  הוועד המקומי ניהל מו"מ עם קבלנים שונים לביצוע העבודות  .ב

. הקבלנים נבחרו בהתאם להצעות המחיר שניתנו והשוו מול הצעות  שונות ובחן אותם

מחיר אחרות כדי לשמור על הקופה הציבורית מחד, אבל גם לשמור על טיב עבודה  

 . ורמה מקצועית גבוהה

 .  עבודה נחתמו הסכמיע"י הוועד המקומי המועסקים לכל העובדים   .ג

 חפיפה בתפקידי נושאי משרה.  לא קיימת  .ד
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 ביצוע החלטות ומעקב  .4

באופן רציף ומסודר אחר ההפרוטוקולים והחלטות שמתקבלות עוקב  המקומי    הועד  .א

נערכו  המקומי  הוועד  מישיבות  חלק  החברתי,  הריחוק  בשל  נרשמות.  בישיבה 

 . המפגשים נשמר הרצף והקביעותבפלטפורמת הזום, אך 

 ועדות .5

 פנה לתושבים להרחבת וועדות המתנדבים. הוועד המקומי   .א

 ניכר שיתוף פעולה בין הוועד המקומי ובין יו"ר הוועדות.  .ב

   .הועד מנהל מעקב אחר פעילות הועדות כולל שימוש וניצול התקציב .ג

הועד המקומי    במהלך השנה החולפת למפגש עם  פעמים  מספר יו"ר כל הועדות זומנו   .ד

   .על מנת לחלוק את הפעילות המתבצעת ותוכנית עתידית

סיכום

וועדת הביקורת עברה בקביעות על הפרוטוקולים שנשלחו ושלחה מכתבים עם בקשה להבהרות לחברי  

חברי הוועדה נפגשו ביניהם    הוועד המקומי. קיבלנו תשובות מהירות ויעילות אודות הנושאים שנידנו.

 ועם הוועד המקומי בכדי לדון בנושאים שוטפים. 

התרשמנו  דנים.    הםהתרשמה מתדירות מפגשי חברי המקומי ומהסוגיות הרבות בהם  וועדת הביקורת  

וילדים.   נוער  זקנים,  שונות:  אוכלוסיות  כלפי  שהתגלתה  ומהרגישות  במושב  הקורונה  משבר  מניהול 

 מענים ייחודים וכן על דרכים לציין חגים שונים למרות הריחוק המתבקש.ניכרת החשיבה על 

הוועד חברי  ידי  את  מחזקים  המושב  אנחנו  והמאומצת    ומזכיר  הקשה  העבודה  ועלעל  אלו  בימים 

 עשייתם המבורכת בשנה מורכבת זו.  



ועדת ביקורת 

Page 3 of 3

 3657800ד.נ. בית שערים 

vm.beitsharim@gmail.com, דוא"ל: 04-9833213, פקס:  04-9833225טלפון: 

על החתום, 

ד"ר ענבר לבקוביץ', יו"ר הוועדה 

חן דניאלי  

אריאל רוזנברג     

29/12/20תאריך: 


