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 4.7.2022 תאריך הישיבה 

 18.7.2022 תאריך הישיבה הבאה 

 5 מס' חברי הוועד המקומי 

 יוסי ברסקה , טובה שביטיובל פרץ, צור שומן,   שמות המשתתפים בישיבה 

 שטרית , רינת רואש-אילנה הרמן נוכחים

 צור שומן  יו"ר הוועד המקומי 

  אורחים נוספים 

 אמנון רקובר  שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 

 נושא  מס"ד 

 22.6.2022מיום  12-2022אישור פרוטוקול ישיבה  מס'   1

 , עדכוני יו"ר ועד מקומי מנהלת הישוברכזת קהילה, עדכוני עדכוני  2

 2022יעדים לשנת  3

 מועדון נוער, מסתורי פחים, תפיסת הפעלת ספקים  4

 שונות, נושאים לישיבה הבאה  .  5
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 פירוט מהלך הדיון 

1 
אישור  

   פרוטוקול 
 22/6/22מתאריך  12ושר פרוטקול מס' א

2 
 ם עדכוני
 קהילה 

 , ועדת ותיקים ועדת חינוך  ם עם יהשבוע התקיימו מפגשים פורי 2.1

לשנת  רשמה הבכתב ו דרישות תשלום יצאו   – פערי גבייה ישנם  –תשפ"בישובי י שיש 2.2

 החוב. תהייה מותנית בהסדרת הפעילות החדשה 

יגובש מסמך הרשמה   , ה החל מספטמברהתגבשה תוכנית להפעל -תשפ"ג  שישי ישובי  2.3

 . עיסקת אשראי מראשאפשרות ל אילנה תבדוק  לכל הפעילות,   מראש ודרישת תשלום 

נטי  ורלו  , הרצאות בנושאי חינוך 2 מתוכננות להתקיים ספטמברחודש  ב –  צפויים ארועים  2.4

 . מועצה 50%במימון  ,להורים ומתבגרים 

נוער.  המועדון נקיון וסדר בעל מתקיים שיח מתמשך להגדרת תפקיד רכזת הנוער ואחריות  2.5

   . (חסוןאיה ל מכולרכישת שרות ל יערך סיור מבנים כדי לבדוק אפשרויות איחסון. )תבדק אפ 

   15-16/7/22יתקיים ב  ם ימחנה בית שער 2.6

נוכחות גדולה של  , היה משמח לראות עם נהללארוע משותף ומוצלח יחד  -קיץ יזרעאלי   2.7

 . תושבי המושב

 ו של אריק בטיפול  –לישוב ישודרג כניסה  תרבות בשלט  2.8

 איך מבוצע הניקוז , יש לבדוק יותקן מזגן ע"ח הועד –מקלט מוזיקה הושלם   2.9

 נעשה סידור מחדש –משרדים   2.10

 ועדת תרבות תתכנס בקרוב לקידום הנושא.   –יום הילד   2.11

3 
עידכוני  
מנהלת  

 ישוב 

   .רמת ישי מועצת כולל מפגש אישי ב ,יצא עדכון לתושבים ובטיפול אילנה  –מטרדי רעש  3.1

אשח נטו.   32תוצג הצעה מלאה לאפשרות נטיעה בהשתתפות הקרן ב  –קרן עזבונות  3.2

 ההחלטה תתקבל לאור הצגת התוכנית. 

הנוהל לטיפול מבקר   יפ "הופנתה עועדת ביקורת ישובית  ועליזה ראובני הגישה תלונה לו 3.3

 המועצה. 

 מבוצע תהליך מיפוי והגדרות התנהלות בקרב עובדי הנוער  3.4

 אפשרויות דיווח. בישיבה הקרובה   ו יוצג –הול היעילה נדונה דרך הני –דיווח שעות מנקה  3.5

סים עם אגודת החינוך לאור ציפיות המועצה והאגודה  חנדונה מערכת הי –אגודת חינוך  3.6

החליט ברוב קולות לא להיות  המקומי שהועד המקומי יהיה חלק מהועד המנהל. הועד 

צריך   ישוב ששיח על חינוך ב. הועד סבור בכדי לא לערבב בין שני הגופיםמעורב בהנהלה  

                                       . המייצגת את החינוך במושבועדת החינוך דרך    ,להתקיים יחד 

 יש להזמין נציגות מאגודת החינוך להצטרף לועדת החינוך הישובית. 

 ה. אגודמעורבים ב שחובת הועד להיות ,יין בפרוקטול כי הוא בדעת מיעוט צור ביקש לצ 

  30%מליון שח לישוב בהשתתפות של -סכום משוער של כאושר חומש רביעי במועצה ב  3.7

גדודיות  ותבין    ,יות כבישים. אילנה תציג בישיבה הבאה צרכי תיכנון כשילוט תמהישוב לתש

 תיכנון פרטני. פשרויות להמשך מה האמה העלות לשיפוץ מטר כביש ואז נבין 

4 
עדכוני יו"ר  
   ועד מקומי 

 נמסר עדכון מישיבת תיאום.  4.1

   אילנה תסגור את הפרוטקול מול אפרת  4.2

 מאושר   -שח השתתפות    1500דונים כ עקול קורא מהמועצה למו  5.1 מועדון נוער  . 5

6 . 
מסתורי  

 פחים 

 הועד דוחה את הצעת המועצה להסדרת מיסותרי פחים .   6.1

 . הבית כל תושב נקרא להכניס את הפחים שלו לחצר 

 שונות  . 7

 מטרד משאיות .    7.1

הועד יפנה  לעזרת המועצה  –עדין יש תנועת משאיות ערה מנועה הובלות   –הלפנד  7.2.1

 הן בשילוט והן באכיפה.  בטיפול במטרד הביטחותי. 
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   צור שומן  : םרש
 חתימות: 

 חותמת הוועד המקומי  המושב  תמנהל יו"ר הוועד המקומי 

 צור שומן 

 
 

 רואש -אילנה הרמן 

מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 

הנהגים מהרשאה עי הרפתנים הורידה  רת השער והורדת  גיס  –. תנועת משאיות מרכז מזון 7.2.2

 משמעותית את תנועתם . 

 אושרה הדדיות בניהול ועדת ביטחון.  - בקשת נהלל להדדיות בהרשאות לפתיחת שערים  7.2

8 
נושאים  
לישיבה  
 הקרובה 

 הצגת תוכנית תקציבית  קול קורא נטיעות   8.1

 הצגת פרוקטול ועדת תאום 8.2

 בית העם   8.3

 הצעה לתיכנון  –תוכנית חומש  8.4

 הפעלת ספקים  8.5

 סיבים אופטיים  8.6

 


