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 19.07.2021מתאריך  2021-14פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי: 

 19.07.2021 תאריך הישיבה
 02.08.2021 תאריך הישיבה הבאה 

 5 מס' חברי הוועד המקומי
 יובל פרץ , צור שומן, יוסי ברסקה, טובה שביט שמות המשתתפים בישיבה 

 רויניקגיל גורייבסקי, דיתי  נוכחים 
 צור שומן  יו"ר הוועד המקומי

  אורחים נוספים
 אמנון רקובר שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא  מס"ד
 05.07.2021מתאריך    12-2021פרוטוקול מס'  אישור   אישור פרוטוקול 1
 דיון והחלטה  ועדת מתאר  2
 דיון והחלטה  גיזום חזיתות 3
 דיון והחלטה  מושבשביל סובב  4
 דיון והחלטה  תכנית פיתוח לגינון  5
 דיון והחלטה  גיבוש מדיניות תחזוקת תשתיות 6
 ; עדכוני וועדותמסירת עדכונים עדכונים  7
 הצגת נושאים לדיון הבא נושאים שונים;  שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה  8

 
 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון  נושא  מס"ד

 מאושר.  05.07.2021מתאריך  12-2021פרוטוקול מס'  פרוטוקולאישור  1

 ועדת מתאר  2

הכללי של ועדת מתאר של האגודה בשנים    האופייצור סקר את  
התקיים שיח עם יו"ר האגודה החקלאית בנושא אכיפה של   עברו.

 חריגות בנייה לשטחי ציבור לאור מקרים של חריגות. 
 התקיים דיון בוועד המקומי.

אכיפה  לתכנון    -לנושא  הוועדה  בידי  נתונה  החוקית  הסמכות 
 ובנייה "יזרעאלים". 

תדון בנושא של "ועדת מתאר"    בין הוועדים  החלטה: ועדת תיאום
 מרחב הציבורי.לבנושאי אכיפה של חריגות 

 גיזום חזיתות 3
 התקיים דיון בנושא חזיתות גינה של בתים ומשקים. 

לטיפול בחריגות של גינות וצמחייה  הוועד המקומי יפעל  החלטה:  
 באחריות גיל באופן שוטף. לרשות הרבים.

 הנושא ירד מסדר היום.  שביל סובב מושב 4
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 תכנית פיתוח לגינון  5

 התקיים דיון. 
  גמרגיל יעדכן ויסיים את תכנית העבודה שתועבר לגנן. תאריך 

:  פ ליד מקלט שומןבשצ"ה ואט וגינצומת גולדמן/ש  גינון לביצוע
01.09.2021 . 

גיבוש מדיניות תחזוקת   6
 הנושא נדחה לישיבה הבאה.  תשתיות

 עדכונים  7
 

 חתימה על הסכם של ספק שירות/קבלן.-גיל מסר עדכון בנושא אי
 צור ייפגש עם ספק השירות לשיחה. 

 נושאים לדיון הבא 8

הנושא נדחה לישיבה  עדכונים משיחות עם ועדות מתנדבים:
 הבאה. 

 
 נושאים לדיון הבא:

 החלטה. ניות תחזוקת תשתיות. דיון וגיבוש מדי
 . . דיון והחלטהועדותעם ון משיחות עדכ

 פת ועד מקומי. דיון והחלטה.עבודה בהחל-צףשימור ידע ור 
 

 גיל גורייבסקי רשם:
 

 חתימות:

 המקומיחותמת הוועד   מזכיר הוועד המקומי יו"ר הוועד המקומי

 צור שומן 

 
 

 גיל גורייבסקי

י  מ ו ק מ ד  ע  ו
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