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 ירוט מהלך הדיון פ
 

1 
אישור  

   פרוטוקול 
 24.10.22מתאריך  20ושר פרוטקול מס' א

2 

  

שיבה ודיון  ח

ליצירת  

מנגנון  

לניהול  

אחוד של  

 המושב 

 ול סדור.  טוקיצא פרו – 7/11/22 -שהתקיימה ב ישיבת ועדת תאום  עידכון לגבי   2.1

,  בפיצוצים חוזרים  מיםהאגודת טיפול  פסולת מוצקה בית עלמין, דואר, צורכי ביטחון,  תיקצוב )

מוש חלל במחסן אספקה  יתשתיות , אישור לשנושאי הצורך בגורם מקצועי לאישור והחלטות ב

 לפעילות נוער (  

יוצא דחה את ההחלטה  האגודה הנדון הצורך בחידוש ההסכם בין הועדים שהינו פג תוקף. ועד  2.2

 נכנס . הלועד 

אילנה תפנה למועצה לוודא האם השתנו ההוראות לגבול אחריות מעבר לקו הכחול של הועד     2.3

 מקומי.  

 מצ"ב עמדת הועד המקומי אותה תייצג אילנה כבסיס להבנות ועדת התאום הבאה :  

ו את הפעלת הדואר בכפוף לכך שעלויות התחזוקה של  הועד המקומי מוכן לקחת לאחריות 2.4

 ו. ילכל צרכמבנה מקומי יפעיל את הדואר וישתמש בהעד והו ל ועד האגודה מבנה הדואר יחולו ע 

 ינוהל הבטחון .  לכך  בהתאם  לתקצב,   שהאגודה החקלאית תרצה מה  –בטחון  2.5

 הועד המקומי לא יפגע בתקציב הבטחון כפי שאושר במועצה.       

 ידון מחדש לאור ההסכם המתגבש.   –בית עלמין  2.6

  ,בהתאם להודעה מלפני חצי שנה שהוארכה לבקשת האגודה עד סוף השנה –צקה ופסולת מ 2.7

ביתית בלבד, פסולת עיסקית / מישקית  ההועד המקומי יפנה את הפסולת ,   2023 החל מינואר 

 באחריות בעל הפסולת. 

 עד כאן הדיון להיום יהיה המשך .  

3 

הערכות  

לישיבת  

מטה עם  

 מטה

 האחרונה תועבר להארות הועד עי אילנה מצגת על הפעילות בשנה  3.1

 . , אגודת חינוך ועדות , ועד מקומי וועד אגודה חקלאית  נציגי ראשיהוזמנו  3.2

 נושאים לדיון:        

התקציב המאושר צבוע כולו עי משרד הפנים ולמעשה נדרש   –זה בלוף  -מדיניות המאצינג     3.3

 מהועד המקומי לשעבד דברים שלא קיימים למצינג.  

התפרקות המועצה מאחריות והטלתה על הועד המקומי. ) סקר עצים, גני שעשועים, חינוך   3.4

 טרום חובה(  

 מבנה בלתי אפשרי של ניהול נכסים שאינם בבעלות.  3.5

4 

עידכון  

התקדמות  

פרויקטים  

למימוש  

יעדי הועד  

המקומי  

לפיתוח  

הישוב  

לשנת  

2023 

והתקציב  לאור העלויות שיפוץ בית העם פרויקט  את  בצע היכולת ל  נהנדו – ) יובל (   בית העם 14.

 . הועלו רעיונות חלופיים, לא התקבלו החלטות .קיים ה

ינים להתיחסות / אישור.  ת . ממאש"ח   760ע"ס  לתורם    בקשההה הוגש –) יוסי (    בית כנסת  24.

 וגש הבקשה כמו לתורם.  ת  –יש קול קורא נוסף של המועצה הדתית   ועדת דת מסונכרנת.

התשתית הסתיימה ובבדיקות סופיות, התחילו בשווק מול תושבים    –) צור (   פטייםוסיבים א 34.

 שפנו אליהם . אין לנו התקדמות בענין העמודים.  

  של המתכנן במושב:   קודמת עה תועדף לאור הצ-  תיכנון תנועתי –) אמנון (   תוכנית חומש 44.

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

שמיס מיכאל  נפנה למנחם עפרוני למצוא תוכניות מאושרות קודמות , ובמקביל נבקש מ      

 2014ב  נעשו נדס תוכנית מפורטת שההמ

המימון לא אושר עי הקרן לעזבונות , התקבלה הצעת מחיר   –  נטיעות) טובה (  – שדרת צל  54.

 אשח.  30עצים עד   20ט כ יקאשח , מאושר להתקדם בפרו  10לעבודות השתילה לפי המפרט כ 

5 

נושאים  

לישיבה  

 הקרובה 

 מדדים עובדי ציבור ומשוב תקופתי  5.1
 יוזמנו להציג צורכי ביטחון וצח"י יישובי  חברי ועדת ביטחון     5.2
 1-9/22דוח תכנון מול ביצוע   5.3
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מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 


