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 20225.23.מתאריך  2022-10פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי: 

 

 23.5.22 תאריך הישיבה 

 6.6.2022 תאריך הישיבה הבאה 

 5 מס' חברי הוועד המקומי 

   טובה שביט צור שומן, יובל פרץ, יוסי ברסקה,  שמות המשתתפים בישיבה 

 רינת שטרית רואש, - אילנה הרמן נוכחים

 צור שומן  יו"ר הוועד המקומי 

  אורחים נוספים 

 אמנון רקובר  שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 

 נושא  מס"ד 

 אישור פרוטוקול  1

 עדכוני רכזת קהילה 2

 מנהלת מושב עדכונים  3

 שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 4



 
 ועד מקומי בית שערים 

 23.5.2022מתאריך  10-2022פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס'  3מתוך   2עמוד 

 3657800ד.נ. בית שערים  

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

 
 

 מהלך הדיון פירוט   נושא  

1 
אישור  

   פרוטוקול 
 9/5/22מתאריך  9פרוטקול מס' אושר 

2 
עדכוני  
רכזת  

 קהילה: 

   2/9 5/7נפגשה השבוע סוכמו ארועי החודש נדונו שבועת  –ועדת תרבות  2.1

 יש להביא נתונים כספיים.  –רכישת  במה 

השנים ויאתר  דה לו על פועלו רב ו הועד מ –אלדד מסיים התנדבות רבת שנים  – הגברה 

 מתנדב מחליף. 

 בטיפול צור מיקום   -שלט כניסה    2.2

 קול קורא מדריך מקצועי הוגש השבוע.   –ועדת ספורט : נפגשה השבוע  2.3

 קמ  בעבודה מול המועצה.  4בפיתוח, שביל בריאות ב - טיול קהילה

אושר תקציב השתתפות בשיפוץ קטן בבית הכנסת והשתתפות בפעילות    –ועדת דת  2.4

   שהוגש למועצה דתית. 

 עבר לארכיון יו יאותר מתנדב לכל ארוע . התיעוד   –צילום ארועים  2.5

3 
עדכוני  

מנהלת  
 הישוב 

הגדרות משך זמן   לבחון שינוייש   –לא נמצא  – נעשה נסיון לאתר את הונדליזם בשילוט  3.1

 שמירת החומרים ממצלמות האבטחה ביישוב. הצילום ו 

 . יש ללמוד את הפער בתפעול מצלמות הכניסה מה נדרש לשיפור           

לתיקון תקלת זמן ההדלקה ע"מ להחזיר את  יש להבין מה נדרש  – רחובות  ת תאור 3.2

 קדמותו.תאורת עמוד המגרש תבדק עי חשמלאי. ל  המצב

לאחר    25.5.2022עד ל והועד יבצע את הרישום המשותף   רסום בריכת נהלל יצא פ 3.3

 המועד כל תושב יאלץ לטפל עצמאית מול נהלל. 

   אשח קירוי מגרש   250נמצא כי חומש שלישי ע"ס . נבדק מול המועצה  – יתרות חומש  3.4

 או בית כנסת   לפרויקט בית העם או שיקום כבישים נבדוק האם ניתן  להסבו  לא נוצל.

יטופל מול המועצה הסבה להנגשת   – אשח לכאורה לא נוצל  102תקציב נגישות יתרת   3.5

 בית העם. 

 לגבי שיפוץ מתקנים.   היבוצע סיור עם צור לגיבוש עמד  -גן שעשועים   3.6

 יש לשפר מיגונים ותיקון הרמת סלים . בהצעות מחיר.   –מגרש כדורסל  3.7

   . יטופל תיקון מחשב הדשא, וככר עשת  –מערכת השקייה  3.8

4 
בקשה של  
 ערן מרמור 

הוצגה פניתו של ערן מרמור להסדרת תעלת ניקוז עמ לאפשר כניסה קלה למשאית   4.1

 החלב למשק. 

הועד המקומי מפנה את ערן לאגודה החקלאית / ועדת מיתאר לפתרון תעבורתי לבעיה   4.2

 המשקית.  

5 . 
קרן  

 עזבונות 
 נדחה לישיבה הבאה  5.1

6 . 
נוהל פינוי  

 גזם 

 אשח   11בוצע בעלות של  – ריסוק אתר גזם   6.1

 התושבים והקבלן הונחו בהתאם.   – ביג בגים מהווים מפגע, אין לפנות עם ביבגבגים  6.2

וכן יום עבודת משאית להוצאת כלל הרסק  שח'  2,500עבודת שופל בעלות של  אושרה  6.3

 . מו שיקוו  ונקיון כולל של האתר 

 ש לוודא נעילת האתר. י 6.4

 של תושבים יבוצע ע"ח הועד המקומי. ביתי גזם  6.5

 המשקים שח ויוסדר מול  500ר של מחייבדק מחדש ה –פינוי גזם מישקי   6.6

 כביש  תבורו  . 7

   - שח למ"ר תיקון   100מ"ר הצעות כ  200נקודות דחופות כ  5 והוצג – בורות בכביש   7.1

   מאושר לביצוע.

 משאית מחלוטה לתיקון שוליים. אושרה  7.2

8 . 
  כניסת 

 משאיות  

 . יצאו מהמושב ויחנו בחניון שהוכשר בכפר מכבי  משאיות חומ"ס  8.1

 כניסה חלופית למשק הלפנד והתנועה מופניית לנתיב החלופי.  ההוכשר 8.2

 . ליישוב  יבדק תהליך סטטורי על אסירת כניסת משאיות 8.3

9 . 
נושאים  
לישיבה  
 הקרובה 

 לפניות תושבים  פתרונות מקומיים –  106מוקד  9.1

 קרן עזבונות  9.2

 2023צו ארנונה  9.3

 הפעלה של ספקים תפיסת  9.4
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 צור שומן   רשם: 

 חתימות: 

 חותמת הוועד המקומי  מנהל המושב  יו"ר הוועד המקומי 

 צור שומן 

 
 

 רואש -אילנה הרמן 

מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 


