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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 9/2019מס' ועד מקומי ישיבת פרטיכל 

 13.8.2019 תאריך

 ראיבי ךאורה חריש, רונן בר יואב, ליל"ר, יו – יריב יוסף חברי הפורום

 טל מןטל מדר,  מוזמנים נוספים

 רוני שרפישרון ראובני,  נעדרו

  מציגים

 ועדרוב חברי ה קוורום נדרש

 טל מן רשמה הפרוטוקול

 

 יריב יוסף יו"ר הישיבה:

 

 : על סדר היום של הישיבה

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
 2019-2020סיכום אירוע מתגייסים והערכות לשנת  .2
 .2019-2020סיכום אירוע בני ובנות מצווה והערכות לשנת  .3
 עדכונים –רפורמת הגזם והקמת פינת מחזור  .4
 העסקת מאהר .5
 שונות .6
 זימון ישיבת הועד הבאה .7
 

 .יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה

 

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת : 1נושא 

 הוא יאושר.  -אם אין הערות לפרוטוקול הקודם יריב אמר ש

  הפרוטוקול מאושר.: (0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –)בעד  ההחלט

 

 2020-2019לשנת  סיכום אירוע מתגייסים והערכות: 2 נושא

הפעילות )טיול דו יומי ברמת הגולן( נבחרה ע"י המתגייסים  .מתגייסיםפעילות  וסיכמהעדכנה מדר טל 

מגבלות . דיווחה שהארגון היה מורכב בשל השכבה חיובית מאוד וענתה על הציפיות של עצמם, היתה

 כשפועלים תחת חסות ואישורי מועצה וחדר מצב במשרד החינוך. ות שקיימותותפעולי ותלוגיסטי

סוכמה במפגש קבלת פנים של המתגייסים וההורים בערב  תכל המתגייסים לקחו חלק בטיול, והפעילו

עבור המתגייסים )שכבת י"ב(, מעבר  בין חברי הועד לגבי היתכנות של הרחבת פעילותהתנהל דיון  בבריכה.

 בתוך קהילת גאולים.עילות פהרחבת  -לדוגמא , גמת טיוללקיום אירוע בודד כדו
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להמשיך במתווה בו מעניקים את זכות הבחירה היא  ,השנההמוצלח ניסיון הלאור  ,בכל מקרה ההמלצה

 ., במגבלות התקציבלאופי האירוע הקהילתי של הגיוס לשכבת המתגייסים עצמה

ייערך מפגש השקה והתנעה ראשון במהלך חודש  .מאד היא קטנה, )תש"פ( שכבת מתגייסים השנה

 ספטמבר עם ההורים והילדים.

עם בני השכבה העולה לי"ב והוריהם  קיים מפגש חשיפה בספטמברל(: 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –)בעד  ההחלט

 . באחריות טל מדר – יס מה שבוצע השנהסלבנות מסורת על בוכדי לתכנן פעילות שנת גיוס 

 

 סיכום אירוע בני ובנות מצווה, 2020-2019הערכות לשנת פעילות נוער בכלל, : 3נושא 

אור התחלת לימודים ל , זאתלשנה שלישיתלא להמשיך דהן, החליט אור הנוכחי,  רכזטל מדר עדכנה שה

 . יוכל למלא את שתי המשימות כהלכהוחששו שלא 

על שנתיים מסורות של השקעה רבה (: הועד המקומי מודה לאור דהן 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –)בעד  ההחלט

  וקשר אישי עם הצוות והשכבה הבוגרת.

 

בכל רחבי המועצה  רכזי הנוערניהלה מכרז לאיוש תפקידי מועצת לב השרון  ,לשמחתנוש ,טל מדר עדכנה

מועמדת לתפקיד , כמאי מדר ,בת המושבהצליחה להקצות לנו, למרות לוח הזמנים הקצר, את ומהמכרז 

תהליך המיון וההכשרה שעושה המועצה במקום אור. לשאלת חברי הועד הסבירה טל מדר את  רכזת הנוער

לאחר המלצת המועצה למינוייה של מאי נפגשה טל מדר  מושבים.מי מהכשמתפנה משרה ב רכזיםלמינוי 

. גבוההמאי לבחון את התאמתה לצרכי הנוער במושב, ומתוך השיחה הרושם היה שמדובר בהתאמה  עם

לאור זאת אושר המינוי של מאי לתפקיד רכזת הנוער במושב בפני המועצה, ומאי החלה בתפקידה, בשלב 

ום עם עם מאי ובתיא כעת יושם דגש על פעולה משותפת זה בעיקר מול צוות ההדרכה עם הרבה מוטיבציה.

אחת מהתוכניות . , ותתייחס לכל שנת הפעילותספטמבר שוועדת תרבות להכנת תכנית פעילות שתופץ בחוד

בנוסף לפעולות ו בימי חמישי -בני דפעילות שכבות ל "מרחב פתוח"מועדון הנוער קיים בהיא לשהציעה מאי 

 .המתקיימות בימי שלישי, כדי לאפשר סוג נוסף של מפגש ותכנים

  הצעה לשלב פעילות בלתי פורמאלית שלפנתה אליה ב מקהילת המושב ורד ארזיטל מדר עדכנה שבנוסף 

העלתה את ההצעה טל מדר מבנה. , ולשם כך ביקשה את תמיכת המושב ב"מועדון המעשים הטובים"תחת 

י לילד תחימת הפעילות: בהפעלת מסגרת הפעילות כנון העקרוני שגיבשה מול ורדבהתאם לתלאישור הועד 

 ,פעילות התנועה החדשהקיימת מכיתה ד'  לילדים מעוניינים בכך.אלו התורני ו-לזרם החב"די כיםשייה ג'-א'

 ן הוא לא לפלג בין מסגרות ביישוב.והרצו
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וזאת  עם נאמנת הנוער וועדת תרבות םאמתו ייעשו באופןפרסום  יתבצעו לרבותפעילות שה תכניכמו כן 

 הקהילה הכוללת ולא יתחרה בה.י שישתלב בפעילות כדב

בחון עניין כדי לדתי במושב, -ג של הזרם המסורתי-ביחס לשכבת אפיילוט של שנה אפשר החלטה: מאשרים ל

 לה, והשתלבות נכונה בחיי הקהילה, מיקום הפעילות ייבחן בהמשך.ורצון מצד הקהי

 

)על שם רב אלוף אמנון  'שחק'באמצעות עמותת  ,מצווה שהמועצהבני ובנות טל מדר עדכנה על פעילות 

הפעילות בשנה זו  .לפעילות זו בחלקה האחרוןמושב גאולים הצטרף  2019בשנת  .ומובילה מרכזת ,שחק(

 . משפחות מסכם לירושלים טיולכללה ערב פעילות הורים וילדים בנושא שנת מצווה ו

. המקומי הועדובחלקה באמצעות השתתפות הורים ו ,ועמותת שחק מהמועצההפעילות מתוקצבת ברובה 

תשתלב השנתית כשהפעילות  (שכבה ז')מתחילת השנה כבר צטרף לפעילות שב גאולים יומשנה הבאה 

אנו מקווים שההורים  5.9.2019מתוכנן ליום בימי שלישי של התנועה. מפגש חשיפה להורי כיתה ז' גם 

הוועד  .לילד₪  300-כ השתתפות לכל ילד עלות ב את הפעילות המוצעת.ייקחו חלק פעיל וירצו להרחי

 ₪. 150 - 50%המקומי יתקצב מתוך סכום זה 

לבית הספר,  אירוע לציון המעבר המרגשא', כיתה עולים ללהורי ה מארגנתועדת תרבות עדכון נוסף: 

 .9.9.19הפעילות תתבצע ע"י ההורים בגבעת שלום בתאריך 

(: מאשרים את מינוי מאי מדר כמד"בית לנוער גאולים וכן את יתר 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –)בעד  ההחלט

 פעילויות התרבות והנוער שהוצגו לועד במסגרת הישיבה. 

 

 עדכונים –רפורמת הגזם והקמת פינת מחזור : 4נושא 

 ,לתיקון וטיפול בנושאים שוניםהוא העבודה מול המועצה כרגע ניהול הועד סוק וימע שחלק ניכר דכןיריב ע

גם בגלל השינויים התכופים שהמועצה עושה בהנחיות שלה  ,כשסוגיית רפורמת הגזם גוזלת את עיקר הזמן

הנושא ועדכון התושבים על ניהול מקשה  צורת התנהלות זו התכופים במכסות הפינוי מהמושבים. והקיצוצים

 המועצה.  ביישובים השוניםעדים ובקרב ראשי הוגם דולה יוצר תרעומת גבהתאם, ו

מטמיעים את הכללים החדשים ששמפגינים תושבי גאולים, יבות ברך על המחויריב ניצל את ההזדמנות ל

, , לפי הכללים העדכניים של המועצהכרגעומאפשרים בכך לשמור על מושב נקי ובעל חזות מטופחת. 

בתבונה אם נתנהל רק להספיק  היכולמכסה זו  .שאיות לחודש בלבדמ 7מכסה של  למושב גאוליםהוקצתה 

ומאפשר  ,עובד יפה ,הפתרון לגבי פסולת גושית, של פינוי מחזיתות הבתים אחת לחודש ובהתאם להנחיות.

 בצורה טובה יותר. ,אלא ליתר צרכי הפינוי ,שפינת הגזם המרכזית לא תכלול הקצאת שטח לכך

כתומים לאיסוף אריזות פחים הצבת לבחון למועצה  תתבצע פניה(: א. 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –)בעד  ההחלט

, הן במרוכז לכל רחוב והן לכל תושב שמעדיף לרכז את שקיות האריזות בפח, במקום או בנוסף לשיטת השקיות
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יש לו מקום בתוך חצרו לשם כך והוא אחראי על הוצאת הפח לאיסוף ביום הפינוי השבועי והשבתו לחצר לאחר 

 מכן. 

הגזם במצלמות על מנת למנוע פעילות פינוי לא יוקצה תקציב לרישות כל פינות  2020במסגרת תקציב ב. 

 ועמידה בהוראות המועצה. לטובת שמירת חזות פני המושב זאת, כל   – בהתאם להנחיות ולשפר אכיפה

 

 עובד גינוןהעסקת : 5נושא 

ולפיכך  ,ישירה של מאהר נדחתהרשויות על מנת לקבל היתר להעסקה הבקשה שהגיש הועד לדכן שיריב ע

 ועד עד להסדרת פתרון חלופי הולם.וומושאל ל על ידי אחד מבעלי הנחלותהוא ממשיך להיות מועסק 

מיצוי הבדיקות לגבי המשך העסקתו של מאהר במתכונת מאשרים  (:0 -נמנעים ; 0 –; נגד 4 –ה )בעד החלט
 . יציאה למכרז –מתאימה וככל שלא תימצא כזו 

 

 : שונות6נושא 

שהוקם לאחר הבחירות המטרה לשמש פורום לסיעור מוחות עדים ווהפורום ראשי דכן על פעילות יריב ע .א

  .ומיצוי המשאבים בשיתוף פעולה ניהולהג יכולות ושדרולמידה הדדית לצורך 

 ,ה הכוללת ניקיוןמתקדם ומרבית המקלטים הציבוריים יעבור תחזוקמקלטים התב"ר דכן שיישום יע .ב

 ת וסימון פנימי.צביעהיטב ובקלות,  שייפתחו וייסגרופרזול דלתות וחלונות כך  שיפור הנגישות, טיפול

מקבלנים ופועל קבלת הצעות המחיר תהליך מטפל בכל מוביל משימה זו, נחשון, הרב"ש, אייל ש דכןיע

 . שייבחרהזמנה לקבלן ל מול המועצה

מבקשים להשלים את הקמת הצוות שנועד לסייע לקהילה במצבי  –י "צח –הקמת צוות חירום יישובי  .ג

קורא הועד . בדרור 27.8.19-בשל המועצה בנושא זה יש סדנה ירום רפואיים, מלחמתיים וכיו"ב. ח

. מי שמרכז ומוביל את המהלך לתושבים להתנדב על מנת לשפר את מוגנות היישוב ממצבים כאלה

בשעת מלחמה המרחב ש מאחרלסייע, יסים מגוש ,בעלי מקצוע שוניםהוא אלדד גפנר. לצוות נדרשים 

 . שתהיה לנו היכולת להתנהל עצמאיתחייבים אנו ולכן  ,י צפוי להישאר ללא עזרה ברמת מדינההכפר

הוועד מפעיל לחץ על המועצה לביצוע ניקיון יסודי של  .הפרויקט עדיין לא הסתיים –ההרחבה רחוב  .ד

  הרחוב באופן מידי ולסיים את הפרויקט בכלל.

 ,בין דוריהקשר ה שמטרתו חיזוקקט למתן תקציב לפרוי 'קול קוראהצעה ל' ,הועד בסיוע ,צוות הגן הגיש .ה

ליצור מרחב היא  ההמטר .כשהרעיון שהוצע הוא קשר בין גן הילדים לבין בית הקשיש המצוי בסמוך לו

בנוסף תתבצע פניה למועצה לשיפוץ  יאפשר לילדים ולקשישים לבלות יחד.שף ומוגן פעילות משות

 מאסיבי של מבנה הגן הישן.
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מרכזת ומתכננת את כלל הפעילויות  ,הנוערוועדת ביחד עם  ,מתקרב וועדת התרבותראש השנה  .ו

 צנוע.שבעיקרה ביקורי קהילה )כלל התושבים( וחלוקת שי 

 

 והנושאים שעל סדר יומה באהקביעת מועד ישיבת הועד ה

דיון  כשעל סדר יומה של הישיבה 19:30בשעה  24.9.19ביום ישיבת הועד הבאה תתקיים שהודיע יריב 

  .2020תקציב  של ראשון

  

 העדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה, הסתיימה הישיבה.ב

 אלא אם נאמר מפורשות אחרת בפרוטוקול.כל ההחלטות התקבלו פה אחד 

 

_______________ 

 ,יוסףיריב        

 וועד מקומי גאולים יו"ר

 


