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יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.

נושא  :1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שאם אין הערות לפרוטוקול הקודם ,הפרוטוקול מאושר.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -הפרוטוקול מאושר.
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נושא  :2פעילות נוער תש"פ ,בני ובנות מצווה (חינוך בלתי פורמלי בגאולים)
יריב עדכן שהתחילה הפעילות השנה.
א .תנועת הנוער  -התקיימו פגישות הכנה והכרות הן עם הורי שכבה ד שנכנסו לתנועה ,והן עם הורי
שכבת ההדרכה .כמו כן התקיים טקס פתיחת השנה וקליטת שכבה ד' .התחושה ,ביחד עם העשייה
של המד"בית החדשה ,מאי מדר ,היא של התעוררות ופעילות.
ב .בני בנות מצווה (שכבה ז)  -גם איתם ועם הוריהם התקיים מפגש של השקת הפעילות שמובילות
עמותת 'שחק' והמועצה .התכנון הוא של  4מפגשים עוקבים שיסתיים בטיול הורים וילדים לירושלים.
כזכור – התקצוב ברובו מועצתי והיתרה מתחלקת בין ההורים ולוועד בחלקים שווים.
ג .טקס פתיחת שנה לילדי כיתה א' ופעילות קישוט של המקלט ליד גבעת שלום ותחנה  5וחצי ,בהובלה
של הורי השכבה ותמיכה של הועד .היה אירוע מגבש ,נעים וחוויתי .תודה להורים ולרווי דפני
שריכזה את האירוע גם מול הועד.
ד .גן שקמה – ההורים בגן ביקשו מהמועצה אישור לתקן לסייעת נוספת בגן במימונם ואנחנו הצטרפנו
לבקשתם ותמכנו בה.
ה .טל מדר עדכנה שלראשונה מנצל המושב השנה תקציב מועצתי שאנחנו זכאים לו ,של מדריך גיל
תיכון במימון מלא של המועצה ל 10-שעות שבועיות – מדובר בתוכנית חינוכית שונה ונפרדת מזו
של התנועה ואינה באה במקומה אלא בנוסף אליה .מתוכננת לשעות הערב בימים שני וחמישי,
לשכבות ט-י"ב ,כולל למי שאינם פעילים בתנועה .מי שגויס לתפקיד הוא בחור בן  23מכפר סבא
עם עבר בכדורגל מקצועי ורצון לעסוק בחינוך .הוא ילווה על ידי טל מדר ויהיה כפוף ניהולית למאי
המד"בית.
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נושא  :3תב"ר שיפוץ מקלטים
יריב עדכן שהועד ניצל את מלוא תקציב התב"ר של המועצה שמיועד לשיפוץ המקלטים (.)₪ 40,000
ב 11 -מקלטים בוצעו עבודות התחזוקה המפורטות :הוסדרה גישה למקלטים ,טופלו בעיות פרזול ,נבדקו
אטמי חלונות ודלתות ,בוצע ניקיון יסודי וצביעה פנימית ,בוצע סימון 2 .המקלטים היחידים שלא טופלו
נמצאים בנחלות פרטיות סגורות שבכל מקרה אין אליהן גישה לציבור .כמו כן יש מקלטים שלא ניתן לטפל
ולהשמיש עקב בעיות רטיבות קשות.
המקלטים ינעלו לאחר השיפוץ והמפתחות יימסרו לחזקתם הנאמנה של השכנים הקרובים ,אשר יהיו
אחראים לפתיחתם בשעת חירום .נותר כעת לטפל במתקן החשמל בכל מקלט ,יבוצע בתקציב הבא אשר
יוקצה לשיפור מרכיבי מיגון.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מודים למועצה על הסיוע התקציבי לשיפור מרכבי המיגון במושב
גאולים .לאור חשיבות הנושא תתבצע בקשה לקבלת עודפי תקציב שלו נוצלו ברמת המועצה וזאת כדי לטפל
גם בנושא החשמל.

נושא  :4פרויקט החלפת תאורת רחוב לתאורת לד
א .יריב עדכן שעם ביצוע הפרויקט התגלו מספר תקלות בתכנון ובתקצוב שלו ,גורם זה עיכב את ביצוע
עבודת החלפת התאורה.
ב .עדכן שלשמחתנו נפתרו בעיות תכנוניות והפרויקט יימשך בהתאם למתוכנן.
ג .צפי לסיום הפרויקט ע"פ עדכון המועצה – .31.10.19

נושא  :5פרויקט השלמת תשתיות מדרכה וכביש רחוב ההרחבה
א .יריב עדכן שעד כה הושלמה רק בניית המדרכה ,נותר להשלים אספלט בין הכביש למדרכה או לחילופין
לבצע ריבוד וחידוש מלא של הכביש.
ב .עקב חוסר בתקציב הנושא נמצא בבחינה מחודשת במועצה.
ג .יריב עדכן כי פנה למועצה והתריע כי יש לבצע את אחת משתי הפעולות להשלמת הפרויקט עוד לפני
עונת הגשמים מחשש גרימת נזק כבד למדרכה החדשה ולכביש הקיים.
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נושא  :6בטיחות בדרכים
א .החזרת פסי האטה ברחוב השמינייה  -יריב עדכן שלמרות פניות חוזרות ונשנות שלנו למועצה ,טרם
הוחזרו פסי האטה ,עדכן שהתריע בפני המועצה על הסכנה הבטיחותית ,ימשך מעקב וטיפול מול
המועצה עד החזרת פסי ההאטה וסימונם..
ב .בעיות בטיחות ליד גן אפרת – קיימת בעיה של כלי רכב החונים בסמוך לגן אפרת על הכביש ,נוצרת
בעיית בטיחות דרכים קשה של הפונים שמאלה מהכביש הראשי.
יריב עדכן שהנושא מטופל מול ממונה בטיחות בדרכים המועצה ,יאיר משה – הפתרון צביעת קטע
מדרכה באדום לבן ותמרור מתאים.
ג .נושא הסיכון הבטיחותי ברחוב הראשי ,בדגש על אזור המכולת  -עדיין לא טופל על ידי המועצה למרות
תזכורות והתראות על הסיכון הרב שם לעוברים ושבים ,בדגש על ילדים .האגודה החקלאית תגיש
למועצה תכנית תעבורה של מתחם המכולת לצרכי אשור סימונים ותמרור קיים במקום .בוצעה פנייה
של הוועד לראש המועצה ולמפקד משטרת שדות לתגבור אכיפה על מנת למנוע חניית כלי הרכב על
הכביש ועל מנת למנוע את האסון הבא.

נושא  :7צוות חירום גאולים (צח"י גאולים)
א .יריב עדכן על הקמת צוות חירום גאולים ,הצוות מונה כ 30-מתנדבים ויהווה כח חשוב למענה ראשוני
במקרה חירום בשגרה ובמלחמה ,הדגיש את חשיבות העצומה של הקמת צוות במושב.
ב .צוות החירום לקח חלק בתרגיל חירום שנערך ע"י המועצה במהלך חודש ספטמבר.

נושא  :8העסקת עובד כללי  /גינון
יריב הזכיר ש הבקשה שהגיש הועד לרשויות על מנת לקבל היתר להעסקה שישירה של מאהר נדחתה.
לפיכך נאלצנו לצאת למכרז להעסקת עובד כללי אחר  /התקשרות עם קבלן גינון שיוכל להעסיק את מאהר,
או כל עובד אחר ולהקצות עובד זה לטובת הועד .תיבת המכרזים נפתחה ב 25.9.2019-בשעה 18:00
וועדת המכרזים אישרה את ההצעה של עידן ברזילי ,שניאות להציע את עזרתו ללא תקורה ,אלא כנגד כיסוי
העלות של העסקת מאהר בלבד – כהצעה הזוכה.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים את זכיית עידן ברזילי במכרז.
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נושא  :9מועדון הוותיקים
א .מועדון הותיקים – אורה עדכנה כי נערך שיפוץ קל למועדון ,במסגרת השיפוץ נצבע המועדון מחדש,
הוחלפו חלק מהכלים הסניטריים והוחלפו גופי התאורה.
ב .העבודה בוצעה ע"י העובד הכללי של הוועד ומתנדבים מהיישוב.
ג .נותר עוד לבצע טיפול בריהוט יישן.
ד .מודים לעדנה מלאכי ,נורי חריש ,יהודה יוסף ,ולדני ראובני על הסיוע ורוח ההתנדבות בביצוע
עבודות השיפוץ.

נושא  :10חידוש תחנות ההסעה
א .יריב ע דכן שכל תחנות ההסעה מהעץ נצבעו בלבן ע"י מאהר ,ובנות משפחת מן התנדבו לקשטן עם
כיתוביות צבעוניות ברוח גאולים וקהילה ,לרווחת המשתמשים .הפרויקט הושלם למעט תחנה בגבעת
שלום.
ב .מודים לבנות משפ' מן על רוח ההתנדבות.

נושא  :11שונות
א .חלוקת שי ראש השנה – ה רעיון המקורי של חלוקת לוח שנה המציין את מועדי הפעילות במושב לשנה
הקרובה הסתבר כלא ישים בלוח הזמנים הקצר ,ולפיכך ננסה לבצעו בשנה הבאה .במקום זאת חולקו
לבני ה 80-ומעלה במושב צנצנות דבש עם איחולים לחג .מבקשים להודות לניצה שטרויך ,אורה חריש,
מיכל צדוק ,מלי פתחיה ועדנה מלאכי .שעברו בין הבתים והעניקו את השי.
ב .מרכז הלמידה – בתהליכי צביעת ושיפוץ אחרונים.
ג .חוגים  -כרגע פעילים במושב חוג כדורגל ,חוג פילאטיס ,וחוג ג'ודו .בנוסף ,בקיץ התקיים חוג ציור במרכז
הלמידה והמשתתפות בו מאוד נהנו וביקשו להמשיך .המורה מבקש להרחיב את הפעילות גם לפיסול
אלא שהוא זקוק לשם כך להקצאת מקום ייעודי לאמנות .הוחלט להקצות לטובת חוגי האמנות את
הקרוואן הכחול ,שאינו בשימוש אחר ,והמורה הסכים להתאימו לצרכי החוג כנגד פטור משכר דירה
לשנה .בגמר השיפוץ נפרסם את הפעילויות המתוכננות.
חוג נוסף שנפתח הוא שיעורי אנגלית לילדים ,שמתקיימים בבית הקשיש.
ד .טיול סוכות  -זיו מדר יזם טיול ,לתושבי המושב המעוניינים בכך .הטיול להרי ירושלים ,עין חמד ,המחסן
של סבא ועוד .טיול חד יומי ,שיתקיים ביום שלישי ה .15.10.2019-העלות הצפויה היא של כ₪ 70-
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ה.
למבוגר ו ₪ 50-לילד לצורך כיסוי עלות הכניסה לאתרים .מזון – כל מטייל יביא לעצמו .אוטובוס אנחנו
מקווים לקבל במימון המועצה.
ו .תחרות הסוכה היפה  -מתוכננת להתקיים ביום רביעי ,ה .16.10.2019-המבקשים להשתתף יצטרכו
להירשם מראש אצל רונית .ביום התחרות תתקיים תהלוכת ביקור שתעבור בין הסוכות ובסופה נכריז
במועדון מי הזוכה.
ז .עלתה בקשה בקרב שומרי מסורת ספרדים במושב לקבל מקום להתפלל בו בערב רוה"ש בסגנון ספרדי.
הועדה הדתית הקצתה לטובתם את בית המדרש.

נושא  :12טיוטאת תקציב 2020
יריב עדכן שהצעת התקציב לשנת  2020עומדת על כ ,₪ 950,000-תכנת התקציב הוכנה לאור התוכנית
הרב שנתית ,מגבלות התקציב הצפויות בשנה הבאה ,וסדרי עדיפויות לביצוע .פירט את עיקרי התוכנית
והציע לשבת עם כל אחד מחברי הועד לדיון מעמיק .התנהל דיון לגבי גובה התקציב והשאלה אם ניתן
להסתמך על תמיכות מועצה.
בישיבת וועד הבאה יתקיים המשך דיון לאישור סופי של התקציב לפני הגשתו למועצה.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -יש לציין בנפרד בתקציב מה מהתכנון מסתמך על תקציבי תב"ר על

מנת לוודא קבלתם מהמועצה במועד ,או דחיית התוכנית למועד קבלת הרצאה תקציבית מתאימה.
ב העדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה ,הסתיימה הישיבה.
כל ההחלטות התקבלו פה אחד אלא אם נאמר מפורשות אחרת בפרוטוקול.
ישיבת וועד הבאה תתקיים ב 6.11.19-שעה  ,19:00נושא מרכזי אישור סופי לתקציב וועד מקומי .2020
_______________
יריב יוסף,
יו"ר וועד מקומי גאולים
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