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 9.5.22 תאריך הישיבה 

 23.5.22 תאריך הישיבה הבאה 

 5 מס' חברי הוועד המקומי 

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

 רינת שטרית רואש, - אילנה הרמן נוכחים

 צור שומן  יו"ר הוועד המקומי 

 אברהם כץ  אורחים נוספים 

 - 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

 
 החלטות: 

 

 פירוט מהלך הדיון  נושא  מס"ד 

 25/4/22מתאריך  8 מס'  פרוטקול אושר    אישור פרוטוקול 1

2 
עדכוני רכזת  

 קהילה: 

 חיבור לייסטים לקיר מאושר  –להצגת תערוכה שכירת מועדון  .1

 אנשים נוספים למעגל ההכרות האישית  נוספו  - הכרות  אישית  .2

הושג חיבור גבוה של בני    .היה טקס מכובד וראוי  – טקס יום השואה  .3

   שפורטו. – כיים שהוצבו ונינוער וכללית השיג את היעדים הח

  בהתאם למסורתוכחות קהל רב מכובד ובנטקס התקיים  -יום הזכרון    .4

פעילות הנוער בניקוי בית   התקיימה גם   יסות מתנדבים רבים. י ובהתג

 העלמין . 

בות ומתנדבים  סות ראויה לשבח של ועדת תריהתגי  – יום עצמאות ערב  .5

 רבים נוספים . הארועים עמדו במסגרת התקציבית. 

ין קולות קוראים ומיפוי ילדים לפי  ינפגשת השבוע בענ  - ועדת נוער .6

 ם ועבודה על תקציב והתארגנות לקיץ. שנתוני

   (ניצן, אפרת, ויעל  ) חברות חדשות 3גויסו    - ועדת תרבות  .7

 הוועדות.  2רינת ואילנה ייפגשו השבוע עם 

 תפגש עוד שבועיים בענין קולות קוראים   -ועדת ספורט   .8

תקצוב   2022יש להגיש קול קורא עבור  – שישי ישובי  – ועדת חינוך  .9

 .  2021יש להוציא מכתב למועצה להבין את הפער ב  . שח'  6700 בסך 

 חזר לפעולה  –שעות סיפור 

שח' הוגש בשיתוף עם    4000 בתקציב בסך   קול קורא למימון  מופע קיץ .10

 נהלל. 

 5.6.22כפר ביום ראשון, שבועות יחוג ב .11

ת כלי מיתר במועדון  ימופע של רביעי  , יתקיים11:00ביום זה, בשעה 

 פתוח חינם לציבור.  ,ודבש  ב חלפסטיבל במסגרת  - בית שערים
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3 
מנהלת    עדכוני 

 : ישוב 

ים  יהועד עודכן בהתנהלות הכניסה לתפקיד. כאשר הארועים הציבור .1

 איפשרו חיבור והכרות עם קהילה ומסורת ישובית כמו הטקסים והוועדות. 

 החל סבב הכרות עם העובדים וספקי שרותים שונים .  .2

שערי הכניסה  משימות גינון שונות, לרבות:  ין ינערך תיאום עם הגנן בענ .3

 . שבועות ג קראת ח למושב והתארגנות ל

 קבלנים .  4נערכת בדיקת עלות מחודשת מול   –ריסוק גזם  .4

 הוסדר האישור גישה יש להשלים חתימה פיזית.  – בנק  .5

הגשנו בקשה לשדרוג תחנה במסגרת קול קורא בידיעה   –תחנות הסעה  .6

 שיש אתגר בהתאמתנו להגדרות הסף. 

 אריק קריאה וצילום שעונים ע"י  בוצע  ת – קריאת שעונים שערים  .7

 .  לבעלי המשקים וסדר התשלום  וי  

 חורשת הכניסה   4
הובהר כי השטח באחריות קקל    ה בקשה לכיסוח חורשת הכניסה.  הוגש

 ואינו באחריות נקיון ותפעול של הועד המקומי. 

 כודות הקיימות. להוחלט לתלות את המ מלכודות זבובים  . 5

 גדודיות  . 6
הנושא נדון מספר פעמים בעבר  -הוגשה בקשה להוספת גדודיות וצביעתם  

   והחלט לא להקים גדודיות חדשות.  כולל הקמת הועדה  

7 . 
דוח ועדת  

 ביקורת  

על ביצוע קרן    – דוח שהוגש השלמת המבקר המועצה ל בקשת התקבלה 
הועד להגיש תשובה תוך   באחריות יור  – עזבונות וסטטוס ביצוע בית העם 

 שבוע. 
 . 2021מבוקר לשנת וח כספים שנתי ד הדוח יפורסם לציבור השבוע כולל 

 מעקב תקציבי  . 8
ביקשנו לבדוק מול ספקים שכל   – המצב של ניצול בחסר  –הוצג דוח רבעוני 

 החשבוניות הגיעו והוזנו. 

 שונות   . 9

מועצתי הוחלט להסמיך את יור הועד לקבוע את מקומו   –שלט כניסה  .1

 החדש. 

לקיר האקוסטי רק לאחר הקמת   הוחלט להעתיקו  –  ודעות חגיםשלט ה  .2

 . באחריות יור הועד  החדש יורד הישן.

 אושר  -  50%מועדון בתנופה שיפור מועדון נוער  – קול קורא  .3

 גיש. מאושר לה -  מעוניינת במידה וועדת נוער   –ות חצלסיירת מ - קול קורא .4

 ( 60% - )מימון מועצה

, מאושר  בתאום עם ועדת ספורט   -מימון 50% – אורח חיים בריא  .5

   . להגיש

10 . 
נושאים לישיבה  

 הקרובה 

 . הצגת תוכנית כניסה לתפקיד מנהלת מושב .1

 . הצגת תוכנית שנתית רכזת קהילה .2

 כניסת משאיות חומ"ס למושב.  .3

 

 
 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

 


