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נושא  :1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שאם אין הערות לפרוטוקול הקודם הוא יאושר.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -הפרוטוקול מאושר.
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נושא  :2מכרז הקמת פינת מחזור מרכזית
יריב עדכן כי התקבלו  3הצעות מחיר להקמת פינת המחזור המושבית בהתאם לתכנון פרטני
וכתב כמויות שהוכן ע"י וועדת תשתיות ,כמו כן נבחנה האפשרות להקמת הפינה באופן עצמאי ע"י
רכישת החומרים ושכירת עובדים.
אחרי בחינה כלכלית ומתוך רצון לקבל אחריות כוללת על הקמת הפינה הוחלט להשתמש בשרותיו
של אחד המציעים להקמת פינת המחזור .מבין  3ההצעות ,הצעתו הטובה ביותר הייתה של
אליאור סעדד מ כיוון שנתן את ההצעה המוצלחת ביותר מכל הבחינות :מקצועית ,התאמה לצרכי
המושב ותקציבית .הקמת הפינה אמורה להתבצע במהלך חודש יולי ופרק הזמן להקמתה יהיה
כשבועיים.
לאחר הקמת הפינה יועברו אליה כלל מתקני המחזור והפינה הקיימת באזור תחנת הדלק השנה
תבוטל למעט פינת הגזם.
הזכיר שההחלטה על הזוכה נבחרה ואושרה בכתב של חברי הועד והוא שמח לבשר שהמועצה
אישרה השתתפות במחצית העלות.

נושא  :3הדואר
יריב עדכן שבעקבות מגעים ממושכים שניהלה אורה חריש עם רשות הדואר הצלחנו לקבל מהם
את האישור שאנחנו זכאים מהם להגדלת תקציב משמעותית (יותר מפי  2מהקיים) כולל החזרים
רטרואקטיבית מחודש פברואר  .2019תקציב שיסייע במימון עלויות ותקורות חלוקת הדואר.
מבקש להודות לאורה על העבוד ה העיקשת מול הדואר שהניבה פרות חשובים לטובת תקציב
הועד.
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נושא  :4תב"ר מקלטים
יריב עדכן שהצלחנו לקבל מהמועצה גם תקציב תב"ר של  ,₪ 40,000לטובת שיפוץ קל של המקלטים
במושב .סקר את המקלטים שיש במושב ואמר שחלקם בנויים בשטח פרטי בנחלות .חלקם סובלים
מהצפות מים ולכן לא ניתן לעשות בהם שימוש .לכן ,ולאור התקציב המוגבל ,הוחלט בוועדת ביטחון
להשקיע ב 4-5-מקלטים מרכזיים שנמצאים בשטחים ציבוריים וששיפוץ קל יכול לסייע להכשרתם לשימוש
בעת הצורך .התכנון לוודא נגישות ,צביעה ,סימון שילוט ותקינות מצב מערכת החשמל הפנימית בכדי
שבמקרה הצורך ניתן יהיה לחבר חשמל מבתי תושבים סמוכים( .המועצה אינה מחברת מקלטים לחשמל
קבוע בשל גניבות חשמל) .ניצל את ההזדמנות להודות לשמוליק בודולמוט ,שהתנדב והוביל קבוצה
של מתנדבים נוספים במושב לצביעה חיצונית של חלק מהמקלטים.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים את פריסת המקלטים שאותם הוחלט לשפץ בתקציב
התב"ר ,ומודים לשמוליק בודולמוט ויתר המתנדבים על הצביעה החיצונית של המקלטים הללו בהתנדבות.
שרון ראובני הצטרף.
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נושא  :5אירוע מתגייסים
טל מדר עדכנה ששכבת המתגייסים גיבשה סופית את תכנית ציון שנת הגיוס שלהם .התוכנית :יציאה
משותפת לטיול בן יומיים בצפון הארץ ,עם לינה במקום מסודר .התכנית כוללת פעילות חברתית
שהמתגייסים ארגנו לעצמם .לבקשת לילך ,פירטה טל מדר את המסלול המתוכנן ואת אבני הדרך
העיקריות של הטיול .אמרה שלמרות החששות בתחילה שהשכבה אינה מגובשת מספיק ,הילדים נרתמו
לעניין באופן מלא ,כולל רכישת המזון שאותו יכינו יחד וישמשם במהלך הטיול ,תכנון הפעילות החברתית
במהלכו וכו' .האירוע יסתיים במפגש עם ההורים במתחם הבריכה כולל ארוחת ערב קלה.
במעמד מפגש עם ההורים יחולק לכל מתגייס/ת שי תרומת אגודה חקלאית גאולים.
יריב עדכן שהוחלט לחרוג מעט מהתקציב המקורי בכדי לאפשר מימוש מלא של התכנון ,כולל מפגש
מסכם עם ההורים וזאת על מנת לאפשר חוויה מגבשת ויצירת בסיס למסורת של פעילות שנת גיוס בשנים
הבאות.
ציין שגם המתגייסים לקחו חלק במימון הפעילות באמצעות תשלום דמי השתתפות סמליים.
בנוסף יעשה מאמץ להתרים תושבים לסיוע במימון הטיול והאירוע בכלל.
את הטיול ילווה המד"ב אור דהן ומאבטח נוסף בשכר.
נעשתה פעי לות מול חדר מצב במשרד החינוך לאישור קיום הטיול ואף טופל ההיבט הביטוחי מול סוכן
הביטוח של הוועד.
כל הורה יצטרך לחתום על אישור יציאה ובנוסף המשתתפים יצטרכו לחתום על כתב התחייבות
להתנהגות הולמת.
ביקש להודות לטל מדר ולאור דהן על ריכוז הפעילות מול שכבת המתגייס ים והסיוע להם בכל תהליך
גיבוש תכני האירוע ,המסלול ,הפעילויות השונות והשגת האישורים הנחוצים.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים את תקציב אירוע המתגייסים מתקציב הועד בסך של
 ₪ 10,000ומודים לטל מדר ולאור דהן מהנוער שליוו את תהליך התכנון והביצוע.
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נושא  :6שונות
בעקבות הדיון על המתגייסים דנו חברי הועד ברצון המשותף לציין גם את שנת בני המצווה וגם את שנת
קבלת הזהות בגיל  16כך שלמעשה בכל שלוש שנים יתקיים אירוע המציין את ההתבגרות והמעבר
לתקופת חיים חדשה.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -יש לראות אין מציינים בשנה הבאה את המעבר של שכבה ט' לתיכון,
קבלת תעודת זהות וכו' – באחריות טל מדר כרכזת הנוער.

יריב הציף תופעה של בני נוער שנוסעים בכבישים הפנימיים של המושב על קורקינטים וכלי תחבורה
אחרים ודוהרים איתם לרחוב הראשי ,התנהגות שמסכנת את חייהם .ביקש לקרוא לכל ההורים
להשגיח על הילדים ולהבהיר להם את הסיכון ולעצור את התופעה לפני שיהיה אסון .נידון הרעיון של
הקמת סיירת הורים ,אולי ביחד עם ינוב ותנובות ,כדי לייצר את קבוצת המינימום של  10הורים מתאימים
להקמת הסיירת .טל מדר הסבירה שהקמת סיירת כזו כוללת הדרכה מתאימה של גורמים מקצועיים כי
ההתנהלות היא לא כמו של משטרה אלא נועדה לתמוך ולסייע לנוער שלא להגיע למצבי סיכון ,ולא להיות
שיפוטיים.

החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים :)0 -
א .מבקשים מכל ההורים הגרים במושב להדריך את ילדיהם לגבי ההתנהגות הבטוחה בימי חופשת הקיץ,
כולל בטיחות בדרכים ,כדי למנוע אסון.
ב .תאורת הגנים הציבוריים תופעל במהלך הקיץ לשעות ארוכות יותר על מנת לאפשר לנוער לבלות
בפארקים במושב ,אך יש להתחשב בשכנים ולהמעיט ברעש.
ג .הורים המעוניינים להצטרף לסיירת הורים מתבקשים לעדכן בכך את טל מדר כדי לבדוק האם יש היתכנות
להקמתה.
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טל מדר עדכנה שוועדת תרבות תכננה מגוון של פעילויות לימי הקיץ במושב ,בהתאמה לשכבות הגיל
השונות:
א .ערב הרצאות בסגנון " – "TEDהמטרה היא לקיים ערבי השראה לקהילה עם  3הרצאות טד קצרות
שמעבירים חברים מתוך הקהילה במגוון נושאים ,במתחם הבריכה .הבאים יוכלו לרכוש מזון ושתיה
במזנון הבריכה ,לבלות יחד ולשמוע הרצאות קצרות במגוון של נושאים .הפעם הראשונה תכלול
הרצאות של שלוש נשים מהמושב ,כל אחת כ 15-דקות :עדי לב רן ,ניצה שטרויך וטל מן .האירוע
יתקיים ב 18-ביולי (יום חמישי) בערב .מי שמרכזת את הערב הזה היא גלית בר יואב מועדת
התרבות .פרסום יופץ בקרוב .סך התקציב הוא  ₪ 1100שמגיע מתקציב ועדת תרבות .במידה
והאירוע יהיה מוצלח זה יהיה מודל שנרצה לחזור עליו מאחר ומאפשר גיבוש ובילוי משותף של
השכבה הבוגרת במושב.
ב .חוגי ילדים ומבוגרים לקיץ – בהובלה וארגון של מעבירי החוגים על ידי רינת יוסף ואורה חריש -
מתמטיקה ,אנגלית ,ציור בצבעי מים ודרבוקות.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים את תקציב ערב ההרצאות ומברכים את כל המתנדבים
להעברת חוגים והרצאות ובראשם את חברי ועדת תרבות שמובילים פעילות קיץ עניפה לטובת התושבים.

יריב עדכן שגם ניהול אתר האינטרנט יבוצע בהתנדבות על ידי משפחת דונר (שכונת יפה נוף) לאחר
שהקמת התשתית שלו על ידי ידין מדר הושלמה ,והוא מקווה שבקרוב הוא יעלה לאוויר.
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יריב עדכן שהמאמץ לשיפור חזות המושב כוללת לא רק את הקמת פינת המחזור.
ה שבוע הוחלפו כל שלטי הרחובות במושב בחדשים ונוספו שלטים המפנים למבני ציבור .מיפוי כתובות
ומספרי בתים ומשקים הסתיים ,התושבים יכולים לרכוש בעלות נמוכה שלטים מתאימים לבתיהם
ומשקיהם .כל המעוניין מתבקש לפנות לרונית/ניצה שטרויך.
מתבצע באופן שוטף תוספת גינון בחזית בתים (היכן שקיים מרווח בים מדרכה לחזית הבית) ותושבים
הסכימו לקחת אחריות על השקיה וטיפוח .בנוסף הכוונה היא לשתול משתרעים ברחוב ההרחבה במדרון
שיורד אל המדרכה כדי למנוע גלישת קרקע על המדרכה בחורף .כחלק משיפור החזות של המושב הוצע
לבעלי משקים שחזית המשק  /הגדר שלהם טעונה טיפול ,להסתייע ,במחירי עלות ,בעובד הועד.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים :)0 -
א .קוראים לכל התושבים לטפל בחזית המשקים (גדרות וכו') ,כאשר הועד מוכן לסייע במתן עזרת עובד הועד
ורכישת חומרים כנגד החזר עלות בלבד ,ללא רווח.
ב .מודים לניצה שטרויך ולועדת איכות הסביבה על הובלת פרויקט החלפת שלטי הרחובות במושב וקביעת
מספרי כל הבתים.
ג .מודים לידין מדר על הקמת התשתית לאתר אינטרנט מושבי ולמשפחת דונר שלקחו על עצמם את העלאת
התכנים השוטפת.

קביעת מועד ישיבת הועד הבאה והנושאים שעל סדר יומה
יריב הודיע שישיבת הועד הבאה תתקיים ביום  8.8.19בשעה  ,20:00סדר יום יופץ בנפרד.

ב העדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה ,הסתיימה הישיבה.
כל ההחלטות התקבלו פה אחד אלא אם נאמר מפורשות אחרת בפרוטוקול.
_______________
יריב יוסף,
יו"ר וועד מקומי גאולים
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