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 30.08.2021מתאריך  2021-17פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי: 

 30.08.2021 תאריך הישיבה
 13.09.2021 תאריך הישיבה הבאה 

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

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

 אברהם כץ אורחים נוספים
 צור שומן  שמות הנעדרים מהישיבה 

 
   :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא  מס"ד
 16.08.2021מתאריך  קודםאישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול 1
ציבורי/גבול  2 בשטח  גינון  בנושא  דיון 

 דיון והחלטה  מזורמגרש. מוזמן: נועם פיק, רפי 

 דיון והחלטה  . 2021מפגש מתנדבים ושיתוף ציבור  3
סיכום מסקנות משיחות עם יו"ר ועדות  4

 דיון והחלטה  המתנדבים והעלאת צרכים 

קבועים:  5 בנושאים  והחלטות  עדכונים 
קהילה;  רכזת  עדכוני  עיזבונות;  קרן 

 עדכוני מזכיר 
 עדכונים, החלטות לפי הצורך

 הצגת נושאים לדיון הבא נושאים שונים;  שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה  6
 

 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון  נושא  מס"ד

 אישור פרוטוקול 1

 ליו"ר הישיבה נבחר יוסי ברסקה.
 מאושר.  16.08.2021מתאריך  16-2021פרוטוקול מס' 

מוצלחת הוועד מאחל לילדי ותלמידי בית שערים שנת לימודים  
 והחברים.   לכל התושבים ומתוקה  ושנה טובה

2 

דיון בנושא גינון בשטח 
ציבורי/גבול מגרש. 

מוזמן: נועם פיק, רפי 
 מזור

דיון   השטח    לבקשתהתקיים  גינון  בנושא  פיק  ונועם  מזור  רפי 
בית ליד  ראם(  הציבורי  )לשע'  נוי  הנושא  .  מזור  לוועדת  יועבר 

 על טיפול בשצ"פים ברחבי המושב. להחלטה
 

גינובמקביל,   בנושא  דיון  יקיים  המקומי  הוועד  הבאה  ן בישיבה 
 וחזיתות. 

מפגש מתנדבים ושיתוף  3
 .  2021ציבור 

פתוחה"   "במה  ומפגש  למתנדבים  הוקרה  לאירוע  תאריך  נקבע 
 . 14.10.2021האירוע יתקיים בתאריך  לציבור.

4 

סיכום מסקנות משיחות 
יו"ר ועדות עם 

המתנדבים והעלאת 
 צרכים 

 נמסר עדכון משיחות עם ועדות נוספות: פרט ונוער. 
 כל חבר/ת ועד יעביר את הסיכום משיחות עם הוועדות. 

ביטחון, נוער, חינוך;  -דיון על איוש יושבי ראש חדשים לועדות
חיזוק    ;יושבי ראש הוועדות הנ"ל מבקשים לפרוש מתפקידם

חיזוק הוועדות על ידי פניות אישיות של חברי   פעילות ועדות אלו.
 קביעת צורת עבודה. –הוועד 
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עדכונים והחלטות 
בנושאים קבועים: קרן 
עיזבונות; עדכוני רכזת 

 קהילה; עדכוני מזכיר

 עדכוני רכזת קהילה: 
 תרפיה. -דרמהדיתי מסרה עדכון על פעילות ועדת חינוך: * 
"קורונה"  *   מציאות  לאור  משתנות  פעילויות  הרבה  נוער:  ועדת 

 ;ובדודים
בשל  *   נוער  למועדון  עוברות  הוותיקים  הרצאות  ותיקים:  ועדת 

 הצורך בריחוק חברתי.
 

 עדכוני מזכיר:
את  סופית  אישר  הפנים  משרד  בתים:  ומספרי  רחובות  שמות   *

שערים. בחודשים הקרובים  שמות הרחובות ומספרי הבתים בבית  
 המערכות הארציות יעודכנו )כולל מערכות ניווט לרכבים(. 

* בדיקות קורונה לילדי הגנים ותלמידי בתיה"ס: ערכות בדיקה  
תודה  חולקו ע"י מנהלת החינוך לגיל הרך ועוד מתנדבים מהמושב.  

 לכל מי שהתגייסו לסייע. 
כשבמקביל   * בשבוע שעבר פוזרו ספסלים חדשים ברחבי המושב,

הצבעוניים  הספסלים  ישנים.  ספסלים  שיקום  של  עבודה  תבוצע 
 בקיבוץ אלונים.  "מרכז אלון"יוצרו ע"י תלמידי 

 שונות; 6
 נושאים לדיון הבא

 שונות: 
ו*   תושבים  מצלמות  -פניות  שדרוג  בנושא  ביטחון  ועדת 

רישוי לוחית  ללכוד/לצלם  הנושא   : שמסוגלות  דיון,  התקיים 
 הועבר לועדת בטחון לחוות דעת והחלטות בנושא.

 הנושא יוצג בישיבה הבאה.  :1סיכום ביקורת פנימית חלק  *
 :2021שנת   1סיכום בקרה תקציבית חציון * 

ביצוע בתת  ינוצל;    -ועדות  התקציב  שכל  היא  הוצאות ההנחה 
מהמתוקצב; באחריות  תחזוקה גבוהות וחורגות באופן משמעותי  

חריגה  למניעת  מתוכננות  הוצאות  עבור  בדיקה  לבצע  גיל 
 מהתקציב.

התקיים דיון   :דיון על בקשה להעמדת עגלת מזון בשטח המושב*  
על בקשה להעמדת עגלת מזון בשטח המושב. באופן עקרוני, הוועד  
מאשר את הבקשה. בישיבה הבאה המשך דיון בנושא על התנאים 

 על מבקש הבקשה.  וההגבלות החלות
הגישה  *   העסקתה דיתי  לסיום  כרכזת    מכתב  המקומי  בוועד 

על קהילה.   לדיתי  ומודה  זו  החלטתה  על  מצר  המקומי  הוועד 
ל ומאחל  שנים,  לאורך  ומקצועית  ענפה    רבה  הצלחה  הפעילות 

 בדרכה החדשה. 
יהיה   עבודתה  סיום  מזמין  31.10.2021תאריך  המקומי  הוועד   .

 תושבים להגיש מועמדות לתפקיד. 
 כן, יפורסם במקביל מכרז לתפקיד. -כמו

 
 נושאים לדיון הבא:

 דיון בנושא גינון חזיתות * 
קביעת תנאים והגבלות החלות על מבקש בקשה להצבת עגלת  *  

 מזון במושב
עם  *   משיחות  מסקנות  המתנדביםסיכום  ועדות  צורת    -  יו"ר 

 עבודה לגיוס מתנדבים
 1* סיכום ביקורת פנימית חלק 

 גיל גורייבסקי רשם:
 חתימות:

 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי הישיבה יו"ר 

 יוסי ברסקה 

 
 

 גיל גורייבסקי
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