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 צור שומן  המקומי יו"ר הוועד 
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 ירוט מהלך הדיון פ
 

1 
אישור  

   פרוטוקול 
   5/9/22מתאריך  17ושר פרוטקול מס' א

2 

 עדכוני 

רכזת  

 קהילה 

 וצג תוכנית עבודה חודשית שהינה נגזרת מהתוכנית השנתית ת בישיבה הבאה  2.1

   . האזורית דבים במועצה ומחלקת מתנדתית מועצה  מימון הארוע ב-הכנות בעיצומן  ארוע רה"ש  2.2

שכר  הוצאות תיכנון , קיץ , שיבוצי הדרכה  ם פעילותסיכונושאים:  והוצגו הועדת נוער נפגשה  2.3

 שנתית, חיבור נוער חדש במושב. פעילות מד"ב , תוכנית 

  בעת הצורך לאשר מתכנסת רק  –תפקידה וחבריה  נונדו – ועדה סטטורית  הינה ועדת קליטה 2.4

את   הועדה מציגה  –לאחר סגירת הסכם ולפני חתימתו   -ם בית במושב הקוניתושבים חדשים 

 למועצה . מקובל להצמיד משפחה מאמצת. , םלקליטת במושב ומעבירה אישור   הנעשה

   21-22/10 -יתקיים ב חג מעלות מושבי   2.5

 21/11הטיול הבא ב  . חה ביוזמת ועדת ספורטבהצל התקייםראשון ת  טיול משפחו 2.6

 איש  21במקביל יצא טיול מבוגרים השתתפו כ  2.7

 לא יצא .  - ראש השנהעלון לחג   2.8

 במסגרת חגי תשרי. באחריות צור להוציא עדכון לתושבים  2.9

 . חדשהיוזמה -יתקיים שוק יד שניה  30/9ב  2.10

 מועדי תפילות בתאום עם ועדת בית כנסת. לגבי פרסום  יצא לקהילה   2.11

3 

עדכוני  

מנהלת  

 ישוב 

 הציבור יעודכן.  , במגרשיום ד יתוקן עם מנוף עמוד התאורה   3.1

 יוסי יבדוק את תאורת הצומת בכניסה לפרסה  3.2

 תאורת חוץ במועדון הנוער תוקנה 3.3

 יש לטפל בתאורה מהמחלבה למגרש החניה.  3.4

 יוענקו תווי שי לעובדי הועד   3.5

 תקציב פנימי עם ועדות המושב.   לאחר סוכות יחל בנייית   3.6

ביישובי   ועצה מקיימתשהמ חוגית עבור פעילות  ) הפתוחים( לא גובים דמי שמוש במתקני הספורט צה חוגי מוע 4

 המועצה. 

לא    ,המדרכה לכביש לא נקי של חיבור הבהתנייה שאם , טאוט  2900הצעות מחיר, מאושר  2נבדקו  טאוט  5

 ישולם 

6 . 

עידכון  

התקדמות  

פרויקטים  

למימוש  

יעדי הועד  

המקומי  

לפיתוח  

הישוב  

לשנת  

2023 

 לא דווחה התקדמות   –) יובל (    בית העם 6.1

ינים להתיחסות / אישור.  ת . ממאש"ח   760ע"ס  הוגשו התוכנית לתורם   –) יוסי (    בית כנסת  6.2

 ועדת דת מסונכרנת. 

    עמודים  בתהליך מואץ , הסתיימה הפריסה, מתחיל תהליך של שיקום    –) צור (   פטייםוסיבים א 6.3

 . תצא הצעה להתחברות פרטית במחירון בזק לתושבים. לאחר בדיקת החיבורים, מסוכנים

  של המתכנן במושב:   קודמת עה תועדף לאור הצ-  תיכנון תנועתי –) אמנון (   תוכנית חומש 6.4

 רחוב העמק )דושנה( וכביש המזכירות מדרכה וככר ) ארגון אפרים ( + שיפוץ גדודיות .  

טובה תסכם בשטח עם נעמה ורותם   ,התקבל יעוץ מעץ הצפון –  נטיעות) טובה (  – שדרת צל  6.5

 יבוצע .  קט, הפרוי עזבונות ה לאחר קבלת אישור מקרן  –את התיכנון 

 

7 . 

אישור קבלן  

תחזוקה לגן  

 השעשועים 

שח'   250כ   םעיגן השעשו  שללתחזוקה שוטפת אפ    סהצעת התקשרות עם חברת פיק  ההוצג 7.1

 אושר –שח שנתי  900ומעבדה   900בדיקה שנתית בחודש, 

מאושר    –שח'  10100התקבלה הצעת מחיר להשמש מתקן שבור ומתקן חסר בעלות של  7.2

 מתקציב אחזקת גן שעשועים. 
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        רואש -אילנה הרמן   :מהרש
 

 : חתימות 

 חותמת הוועד המקומי  ישוב ה תמנהל יו"ר הוועד המקומי 

 צור שומן 

 
 רואש -אילנה הרמן 
 

מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 

8  . 

מכתב  

מטריד  

לעובדת  

אגודת  

 החינוך .  

נדון הטיפול של אגודת החינוך וטיפול הועד בארוע. לאור טיפול ומיצוי המהלכים בתוך אגודת  

 החינוך לא נדרשת התערבות או תגובת הועד המקומי.  

 שונות  9

ך  י תשוי, ההכנסה פעילות ועדה מהוחלט שהכנסות הנובעות   -ת ציבורית  שיוך הכנסות מפעילו 9.1

 כו לסעיף הכנסות . יסות שונות ישוינכהלאותה ועדה , 

 יש לדרוש הכנסת אבני שפה.   –מדרכה ציפורי  9.2

 יש לתקצב תיקון מדרכה לאור התפרקות חלק מבלטות השיש.  –מועדון ותיקים  9.3

 "המשולש" ספרייה ומועדון וותיקים. ליד   לטפל בצמחייה  יש   9.4

 עובדי הועד  10

 הוצג משוב תקופתי שבוצע 8.1

 דרכי סגירת הפערים ואתגרי שכר. , התאמתם למצב הנוכחי, נדונו הגדרות תפקיד 8.2

  לאור וכן א עדכון לשנים ל  10 -למעלה מ   הוחלט לעדכן שכר לאריק נורקין על שרותיו לאחר 8.3

 .  החיובי המשוב

11   

נושאים  

לישיבה  

 הקרובה 

 איסוף עצמי "לוקרים" למשלוח וקבלת חבילות. הפעלת עמדת  -הצעת המועצה   11.1

 ) מקלט שומן (    5תובא הצעת מחיר חדשה לתיקון מעבר בטוח בתחנת הסעה  11.2

 הצגת  תוכנית עבודה שנתית מנהלת ישוב.  11.3


