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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 2/2020מס' ועד מקומי פרטיכל ישיבת 

 4.3.2020 תאריך

 רונן בר יואב, אורה חריש"ר, יו – יריב יוסף  חברי הפורום

 טל מן, טל מדר מוזמנים נוספים

 שרון ראובני, לילך ראיבי, רוני שרפי נעדרו

  מציגים

 הועדרוב חברי  קוורום נדרש

 טל מן רשמה הפרוטוקול

 

 יריב יוסף יו"ר הישיבה:

 

 : על סדר היום של הישיבה

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
 סיכום אירוע טו בשבט .2
 אירוע פורים. .3
 אירועי יום הזיכרון והשואה. .4
 אירוע יום העצמאות. .5
 עדכון תנועת נוער. .6
 שונות .7
 

 יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.

 

 : אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 1נושא 

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

 

 (: הפרוטוקול מאושר. 0 -; נמנעים 0 – ; נגד 3 – )בעד  ההחלט
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 סיכום אירועי טו בשבט במושב: 2נושא 

שקמה וילדיהם, אירוע יריב הזכיר שהתקיימו מספר פעילויות סביב החג במסגרת הקהילה: אירוע הורי גן 

תיקות לילדי ונוער עם הכנת מנדלות ושתילת ירקות בבית הקשיש. אירוע בין דורי של בית הקשיש בין הו

, דוכני אוכל בהובלת הנוער, דוכני מכירה של איכרים שתילת צמחיהאירוע קהילתי נרחב, שכלל    -הגן ולבסוף  

מהטבע, שהיה מוצלח מאוד וקיבל תגובות חמות ושמחות. היה ואומנים מהמושב ופעילות יצירה בדברים 

קושי רק עם הפינוי אחר כך, בשל מחסור במתנדבים לתפעול הלוגיסטי, אבל היו הרבה תורמים ומתנדבים 

בט האחרון. יריב דיווח שבסך הכל עמדנו בתקציב עם חריגה קטנה ילחלקים האחרים, ונצטרך לשפר גם בה

 אירוע. ₪ סך כל עלות ה 9000 –

 

 : אירוע פורים 3נושא 

 הנחיות המדינה אינן מונעות ו מאחר ,מתוכנןכאירוע נכון לעכשיו התוכנית היא לקיים את הש יריב עדכן

התקהלות מצומצמת באוויר הפתוח. מדובר במפגש קהילה בבריכה, עם מופע קרקסי, דוכני פעילות 

האירוע. לקראת האירוע נוציא הנחיות לקהילה   קציב₪ ת  8500קרקסיים, וכו'. מזג האוויר אמור להיות טוב.  

 לגבי מגבלות הגעה, ככל שיהיו הנחיות כאלה. 

 

 : אירועי יום הזכרון והשואה4נושא 

טל מדר עדכנה שוועדת התרבות וועדת הנוער בוחנות כיצד לציין את שני ימי הזיכרון החשובים הללו, לאור 

 התגובות הטובות שהתקבלו שנה שעברה לגבי האופן בו הנצחנו וציינו את האירועים האלה אז. 
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 : אירוע יום העצמאות5ושא נ

טסאפ השונות על מנת שכל מי שציון יום העצמאות  טל מדר הזכירה שנערכה פניה לתושבים בקבוצות הוו

באירוע מושבי חשוב לו, יתנדב וייקח חלק בעיצוב אירועי יום העצמאות ובהוצאתם לפועל. בהעדר הענות, 

מלבד הצוות הקבוע של ועדת תרבות, ומתוך קשב לרצון בקהילה שיהיה אירוע ערב ולא יום במושב, נבנה 

 להרים בכוחות מצומצמים ובתקציב הקיים.  מתווה לערב יום העצמאות שניתן

נחתם הסכם עם מפעיל חיצוני שספק מערכת הגברה, יבצע הנחיה של הערב, יפעיל את הקהל לשירה 

בציבור ובסופו של הערב יערוך מסיבה ישראלית.. מזנון הבריכה יהיה פתוח ובוחנים אפשרויות נוספות 

 ב זיקוקים. בהקשר של דוכנים וכו'. עם זאת, לא נוכל לתקצ

 יריב עדכן שנרכשו דגלים נוספים של המדינה ושל סמלי היישוב כדי לקשט את היישוב כראוי. 

 

את הצעת ועדת התרבות לגבי אופי האירוע והעלות המבוקשת למרות החריגה, בשל החלטה: מאשרים  

 ₪.  15000-של כ בסך -חשיבות יום העצמאות 

 

 

 נוער: 6נושא 

 טל מדר עדכנה:

מתחזקת ומתרחבת. מדריך הבוגרים, חן, נמצא איתם הרבה. רחוקים עדיין  –פעילות תנועת נוער  .א

 ממימוש היעד של חינוך תנועתי. כרגע הפעילות מתנהלת יותר כמתנ"ס חברתי. 

ארבעת המפגשים של שנת המצווה כבר התקיימו. כרגע מתכננים את הטיול המסכם,   -בני בנות מצווה   .ב

 כבה השתתפו בפעילות. מתוך הש 9לאביב. 

 מנסים להביא סדנאות שונות לשכבות הגיל האלה. .ג

מדובר בקבוצה קטנה מאוד והם בחרו שלא לקיים פעילות שנתית משותפת. ככל  –קבוצת המתגייסים  .ד

יש לכך תקציב שיועד לכך, וככל שיידרש יותר הוא יצטרך להגיע מהתנדבות  –שירצו פעילות נקודתית 

ותרומות. יריב אמר שהתקציב בנוי כך שיש סכום קבוע לכל ילד בשנה הרלוונטית, אך יש תקרת תקציב 
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מרבית כי לא ניתן ליצור תנודות גדולות מדי בתקציב הועד בשל שוני בגודל השכבות מדי שנה. השנה 

 טי כי מדובר בשכבה קטנה שמקבלת את כל התקציב לראש שהוקצה לפעילות. זה לא רלוונ

 

 : שונות 6נושא 

 דכן: יריב יוסף ע

בשל ניצול לרעה של הפינות, בעיקר על ידי אנשים מבחוץ, אין מנוס אלא לצלם   –מצלמות לפינות הגזם   .א

המועצה וליהנות   את העמדות ולאפשר הטלת קנסות על המשתמשים לרעה כדי שנוכל לעמוד בהנחיות

 מפינוי שוטף של הגזם, ללא סנקציות. חלק כבר מצולמות אך צריך להשלים הפריסה. 

בהמשך לדיון בישיבה קודמת של הועד, מדובר במתחם שהוא בעדיפות גבוהה לשדרוג   –מועדון הנוער   .ב

י לייצר כי הוא הבית של הנוער בגאולים. לכן, מקדמים ההשקעה באזור המועדון בפיתוח סביבתי כד

במקום תחושת בטחון ואינטימיות גדולים יותר, על ידי החלפת הגדר בגידור איכותי ובטוח יותר, סידור 

הרחבה שמהווה חלק ממנו וכו' ידחו פרויקטים בתחום סביבה אחרים שפחות דחופים. ועדת איכות 

נגייס גם את הנוער   ₪ ועדיין אין לנו את כל התקציב.  50,000-הסביבה מתכננת ומקדמת. אומדן עלות כ

 הבוגר שיסייעו ויתנו למקום אופי מעצמם. 

 לקראת החורף הבא.  –בנוסף נטפל בצביעת מבנים ציבוריים נוספים וכן בגיזום עצים שבסכנת קריסה  .ג

המועצה האזורית, בתמיכת הועדה הדתית במושב מארגנים ערב הוקרה על מפעל חיים ליחיא שרפי,  .ד

תרם   פעל התנדב וריכז את הפעילות הקהילתית הדתית מסורתית במושב,מוותיקי המושב, יחיא שרפי 

 לאורך עשרות  שנים.  

בתהליך מתקדם לקראת חתימה על הסכם חדש עם צורי. יריב ואורה הציגו  –ניהול החשבונות במושב  .ה

 את ההצעה המתגבשת שכוללת חסכון ושיפור בשירות. 

אש"ח, וזאת  150-הצלחנו לעמוד ביעד של חסכון תקציבי שהסתכם בכ – 2019סיכום שנת תקציב  .ו

 במקביל לשיפורים בתחום  תשתיות, הוספת פעילויות ואירועים קהילתיים, חוגים ועוד.  

 

מסמיכים את יריב ואורה להשלים את המו"מ והחתימה על הסכם  (:0 -; נמנעים 0 – ; נגד 3 –החלטה )בעד 

  .2020ניהול חשבונות לשנת 
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 העדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה, הסתיימה הישיבה.ב

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

 

 

_____ __________ 

 יריב יוסף,       

 וועד מקומי גאולים יו"ר

 
 


