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 20226.22.מתאריך  2022-21פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי: 

 

 22.6.22 תאריך הישיבה 

 4.7.2022 תאריך הישיבה הבאה 

 5 מס' חברי הוועד המקומי 

 אמנון רקובר , טובה שביטיובל פרץ, צור שומן,   שמות המשתתפים בישיבה 

 רואש - אילנה הרמן נוכחים

 צור שומן  הוועד המקומי יו"ר 

  אורחים נוספים 

   רינת שטריתרסקה, ב  יוסי שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 

מס" 
 ד 

 נושא 

 6.6.2022מיום  11-2022אישור פרוטוקול ישיבה  מס'   1

 עדכוני מנהלת הישוב  2

 ביטחון( אגודה חקלאית )דואר, תקציב ועדת   -דיון על יחסי ועד מקומי  3

 נות פניות תושבים ושו 4
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 נושא 

 
 
 
 
 
 
 

 פירוט מהלך הדיון 

1 
אישור  

   פרוטוקול 
 6/6/22מתאריך  11פרוטקול מס' ושר א

2 
 ם עדכוני
 קהילה 

   ; נוער בקיץהקשר רציף עם יו"ר ועדת נוער בתכנון פעילות מתקיים   –נוער  פעילות 2.1

 . במושב יצאו לקורס מד"צים  ת הנוער חניכי תנוע 8

 . ע הבא לשבו  ונדח ועדת ותיקים וועדת חינוך  מפגשים עם -י ועדות פגשמ 2.2

תוך רצון לרענן ולגייס    –לתרגול פנימי  ים בתרגיל בכפר יהושע ויוצא ו נכחועדת בטחון נציגי  2.3

 . פעילות ביטחון במושבאנשים ל

   חודשי יישובי ת  יויתוכנן ויפורסם לוח פעילו 2.4

 . לות פעי ה יצא פרסום להתנעת  -המוזיקה קלט מ 2.5

3 
עידכוני  
מנהלת  

 ישוב 

 קיים ותקין   נבדק,הנושא -א על ביטוח מתנדבים ת לשאיל    3.1

 . 1/7/22 - תכנון וקיום ארוע בב שת"פ עם נהלל   –קיץ יזרעאלי   3.2

 . ימוקמו  באבשבוע ה - ספסלים פגומיםלהחלפת  – ספסלים  2נרכשו   3.3

 בטיפול   –במועדון ותיקים   רטיבות  3.4

 להיכרות והעמקת שיתופי הפעולה. פגישה עם מחלקת איכו"ס מ.א  קיימה הת 3.5

 . בהתאם  בעלי המשקים  ההחלטה פורסמה וחויבו  –מישקי חיוב גזם  3.6

 יוצב בכניסה למושב.   –שלט מועצה  3.7

 מועצה.בפיקוח של מח' הסדיר ביקור יטופל ב   –פיקוח כלבים  3.8

 יש להעביר תלונות ישירות למוקד המועצה.   –תנועת חומ"ס בכפר  3.9

  מועצה יה ליפנ נעשתה –תיכנון ואישרור שילוט, תנועת משאיות, גדודיות.  – יועץ תנועה  3.10

   לנושאים אלו.יועץ   לליוי 

 להכנסת קו אוטובוס ציבורי לתוך המושב.   של המועצהתוכנית  נהיש 3.11

 ידון בישיבה הבאה.  – סיבים אופטיים  3.12

4 
  - ועד מקומי

אגודה  
 חקלאית  

 הועדים. נדונה רוח ההתנהלות בין הועדים והדרך לפעולה לאור החלפת  –  יחסי ועדים 4.1

לאור   – מקומי העד לו הדואר  תפעול אחריות את  ר יהעב לאגודה  הועד נדונה בקשת  –  דואר  4.2

יש רצון להביא את הנושא   , פתיחת נושאים רבים המשנים את רוח ההסכם ההיסטורי

 בהקשר הרחב. של הועד המקומי   עם שותפותלהסכמות  

את תקציב הבטחון בתאימות לתקציב הועד המקומי.   לא תיקצב ועד האגודה   – עדת בטחון ו 4.3

למצוא פתרון לפער  יש   , (בתחזוקהיקר בע )פעריים מיידים בצרכים של ועדת ביטחון   יש  

 במסגרת ועדת התיאום.  

קו ליציאת  יש תעלה בחזית מ לשינוי בערן מרמור אגודה חקלאית לאישור פניית פניית  4.4

ה מאחר ותוכניות התשתיות במושב  ילועד המקומי אין כלים לאישור הפני – משאית החלב 

ם  באחריות אגודה חקלאית ורק התחזוקה הינה באחריות הועד המקומי כמצוין בהסכהינן 

 שנה .  15מלפני 

האגודה  אין לועד המקומי שום התנגדות עקרונית למהלך כזה או אחר הנעשה בתשתיות 

 ( בחייצת הכבישים ע"י חב' חשמל לצורך תגבור החשמל במשקים כמו )החקלאית  

 . תנאי שהאחריות לתחזוקה הנוספת תחול על האגודה החקלאית בו 

סכום   .המקומי עבור נטיעת כרם זיתים אושרה  ועד ע"י ה הבקשה שהוגשה  –  קול קורא 4.5

אינה  ש חקלאית האגודה . הפרטים הועברו ל   ₪ 40,000הינו עזבונות וועדת ההזכייה מ

    מוותרים על הזכות שנתנה לנו. כי אנו לקרן העזבנות יש להודיע   – כך מעונינת ב

 שונות  . 5

הוסכם להמשיך   –ט מניעת פשיעה חקלאית ייקנערך דיון לאור סיכום פרו –קרן עזבונות  5.1

 לפעול מול הקרן בעזרת המייצג . 

 . שיפוץ בית העםלאושר להפנות אותם  -  הסבת יתרות חומש   5.2

 . במושב  נוי יו"ר ועדת  -  לוריאה לנעמה  יהועד מפנה את הפני –שדרת צל  5.3

 תנועה ת אילן ריס תידון לאחר הדיון עם יועץ יפני 5.4
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   רואש -אילנה הרמן   :מהרש
 חתימות: 

 חותמת הוועד המקומי  המושב  תמנהל יו"ר הוועד המקומי 

 צור שומן 

 
 

 רואש -אילנה הרמן 

מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 

למועצה אזורית ולמועצה מקומית רמת    ,נעשתה פנייה למשטרה – הרעש מאז"ת רמת ישי  5.5

 בטיפול .  יש להעלות הילוך   –ישי 

ועד  ה ע"י שטרם אושר בוצעה פניייה – למנויי הבריכה  )מרכז המזון(  פתיחת שער נהלל  5.6

 . מקומי נהלל 

לאישור  ועדת ביטחון מתנגדת   -  ם ריבשע   ת תושביםכניסהדדיות ב לאפשר נהלל ביקשו  5.7

   .ויאושרו בהתאם ביטחון י ועדת " פניות פרטניות יבחנו ע גורף, 

6 . 
נושאים  
לישיבה  
 הקרובה 

 מסתורי פחים   6.1

 סיבים אופטימיים.  6.2

 התנהלות מול ספקי הועד  6.3


