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נושא  :1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר ש אם אין הערות לפרוטוקול הקודם הוא יאושר .לילך אמרה שהיא מבקשת לתקן את הפרוטוקול הקודם כך
שיירשם שהיא מתנגדת להחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת ל גבי אי קיום אירוע יום עצמאות בשל חוסר בתקציב
והוסיפה כי יש גם תושבים שעדיין מחכים לאירוע הזה ,טענה שרק מעט תושבים משתתפים  -רלוונטית לכל האירועים
ועדיין אנו מקיימים אותם ,כגון :טיול ,מסיבת פורים .אי קיום אירוע ביום העצמאות היא פגיעה במסורת של שנים
ומהווה פגיעה בתושבים המעוניינים.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -בכפוף לתיקון פרוטוקול ישיבה  6/2019כך שההחלטה התקבלה ברוב של  3מול
מתנגדת אחת  -הפרוטוקול מאושר.

נושא  :2הפקת לקחי ם אירועי קהילה מאי :יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות
חברי הועד בירכו את מארגני הטקסים ,ובראשם טל מדר ואודי נחשון ,על ההשקעה והאיכות הגבוהה של הטקסים.
התנהל דיון בכל אחד מן האירועים על מנת ללמוד ולשפר לשנים הבאות.
הנוכחים הסכימו שגם הטקס של יום השואה וגם זה של יום הזיכרון היו מרגשים ומוצלחים מאוד .ה' זיכרון בסלון'
הותיר חותם חשוב בכל שכבות הגיל ואי פשר לממש את החובה "לזכור ולא לשכוח" .מתן הדגש בטקס יום הזיכרון
למקום של גאולים ושל שלום עותמי במלחמת ישראל על עצמאותה וזיכרון הלוחם שסיפר על הבמה את חוויותיו
1

וחבריו היו שניהם דגשים חשובים בטקס ,שחיברו את הציבור לחוויה ,לאומץ ולהקרבה הדרושים להגנה על המדינה
שלנו וחיזקו את הקשר של בני הנוער לאירועים ולחשיבותם.
כדאי לשמר את הדברים הללו גם בטקסים הבאים.
מצד ההמלצות לשיפור –
יש לקצר את טקס יום הזיכרון כך שלא יארך יותר מ 30-דקות.
הרעיון של שירה בציבור לאחר מכן הוא מבורך ,אך תמיד קר בעונה הזו בגבעה ,מה שלא מאפשר לאנשים להשתתף
בשירה ,אם היא מתקיימת במקום פתוח .למרות המורכבות כדאי להזמין את הציבור לשירה במקום סגור.
כל הנוכחים הסכימו שהיה חסר ציון של יום העצמאות במושב וצריך להתארגן תקציבית בשנה הבאה כך שניתן יהיה
לציין אותו בבוקר יום העצמאות  -גם אם על חשבון אירועים אחרים.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים את ההמלצות לשימור ולשיפור בטקסי חודש אייר כמפורט לעיל .מבקשים
מועדת תרבות לבנות את תוכנית העבודה לשנת  2020לאור המלצות אלה.

נושא  :3אירוע שבועות
יריב הציג את עיקרי התוכנית של ועדת תרבות לציון שבועות:
א .חלוקת שי לשבועות לותיקי המושב ( )+60על ידי ילדי גן שקמה והוריהם.
ב .אירוע שבועות בגבעה כמו בשנים הקודמות ,הכולל הופעות של מגוון שכבות הגיל במושב ,חיבור לחקלאים,
לתינוקות חדשים ולתושבים חדשים ,וסיום בארוחה משותפת של הציבור כולו " -פיקניק בגבעה" ,והפעלה
לילדים .בשל ההשקעה הגדולה בפורים גם תקציב אירוע שבועות קוצץ ל( ₪ 5,500-במקום  )₪ 7,000אך
ועדת תרבות מדווחת שתעמוד בזה.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים את התוכנית לאירוע שבועות ואת התקציב המעודכן.

נושא  :4אירוע מתגייסים
יריב עדכן על החלופות לטיול של המתגייסים .אמר ש בלי התנדבות של הורי המתגייסים בארגון מזון ופריסה בסיום
ואולי אפילו הסעות למקום וכו'  -התקציב לא יספיק .לבקשת יריב ,נעתרה לילך והתנדבה לרכז מול יריב את הטיפול
בארגון הטיפול מול המדריך המוצע ,ואת גיוס ההורים לפריסה בסופו.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים קיומו של טיול חד יומי למתגייסים בהובלת לילך וזיו מדר ובעזרת יריב.

נושא  :5שונות
יריב עדכן שהעבודה מול המועצה לגבי מכסות הגזם הסתיימה בעדכון המכסות של גאולים כלפי מעלה .עם זאת
בעבודה הפנימית מול התושבים טרם הצלחנו להטמיע את החשיבות של השלכת כל פסולת לאזור המיועד לה ובימים
המתואמים מול המועצה.
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ההשלכה למרחב הציבורי של פסולת שלא בהתאם להנחיות המועצה גורמת לכך שהמועצה לא מפנה אותו ,מה
שפוגע בנראות של המושב ובאיכות החיים של כולנו .בלי התגייסות ,משמעת עצמית ורצון טוב של כל התושבים
לא נצליח לחיות במושב יפה ומטופח.
יריב עדכן שאנחנו אמנם בונים פינה מחזור חדשה ומורחבת שתרכז את כל סוגי הפסולת בצורה נוחה ,אבל גם בה
צריך יהיה להקפיד על קיום ההנחיות לגבי אופן הפינוי והמועדים כדי לשפר את נראות המושב.
לגבי שילוט – שילוט רחובות יוצא לדרך בשבועות הקרובים .בנוסף ,כל התושבים שזה רלוונטי להם קיבלו הודעה
אישית בתיבות הדואר לגבי האפשרות לרכוש במחיר מוזל שילוט של מספרי הבתים והמשקים שלהם – מזכירת הועד
תרכז את כל הפניות והעברת התשלומים מהתושבים לספק.
אורה עדכנה שחוג חידוד זיכרון לאוכלוסיה הבוגרת הסתיים וזכה להרבה תשבוחות .כרגע היא מקדמת פתיחה של
חוג ציור וחוג ברידג' לתושבים .הודעה מסודרת תצא עם השלמת ההתקשרות עם הספקים.
כמו כן נחתם השבוע הסכם מעודכן עם מנהל ביה"ס לכדורגל שילווה אותנו בשנים הקרובות והסכם עם מדריך חוג
הג'ודו ייחתם גם הוא בקרוב.
יריב עדכן על חתימת חוזה חדש מול ניר מאמן הכדורגל ,ועדכן שע"פ החוזה החדש דמי השכירות שישלם ניר שולשו
לעומת תשלומי העבר .כמו כן החלה גבייה של תשלום מקבוצת הבוגרים שמשחקת באופן קבוע במגרש  -כל זאת על
מנת לממן את עלות האחזקה של המגרש בצורה נאותה.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים קבלת העדכונים ומברכ ים על ההתקדמות בטיפול בנושאי הנראות של
המושב וההעשרה לאוכלוסי ות השונות במושב.

קביעת מועד ישיבת הועד הבאה והנושאים שעל סדר יומה
יריב הודיע שישיבת הועד הבאה תתקיים ביום שני ה 27.5.2019-בשעה  ,19:00כשעל סדר יומה של הישיבה סיכום
רבעון בהשתתפות ראשי הועדות השונות.
בהעדר 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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