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יו"ר הישיבה :יריב יוסף
יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.
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על סדר היום של הישיבה:
אשרור פרוטוקול קודם.
.1
הצגת טיוטה ראשונה לתכנית תקציב 2021
.2
הערכות לפרויקט מרכזי  – 2021שיפוץ ופיתוח סביבתי מתחם בית הקשיש – עדכון
.3
סיכום פרויקט חדר מוסיקה
.4
סיכום ראשוני לפרויקט שדרוג מתקני ספורט טניס/כדורסל
.5
סיכום אירוע מתגייסים  ,2020הערכות מתגייסים 2021
.6
עדכון פעילויות נוער
.7
עדכון פעילויות חוגים
.8
בטיחות :מרכז למידה/בדיקת מתקני חשמל – עדכון
.9
 .10רכישת מקרר בית מדרש
 .11שונות

נושא  :1אשרור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שבהעדר הערות נוספות ביחס לפרוטוקול יראו את הנוסח שהובא לאישור כמאושר סופית.
החלטה :פרוטוקול ישיבה קודמת מאושר.
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נושא  :2הצגת טיוטה ראשונה לתכנית תקציב 2021
יריב הציג ההצעה לתוכנית העבודה ותקציב  2021של הועד .ההצעה מבוססת על הערכת היקף ההכנסות
הצפוי מול העלות המשוערת של הוצאות קבועות ועלות הפרויקטים המתוכננים לרווחת תושבי המושב ,וכן
תקציב להוצאות בתי צפויות.
אמר שדיון מפורט בהצעה יתקיים בישיבה הבאה ואז גם יובא לאישור צו המיסים לשנה הבאה.

נושא  :3הערכות לפרויקט מרכזי  – 2021שיפוץ ופיתוח סביבתי מתחם בית הקשיש
יריב הציג את הרעיון שעלה ,להרחיב את השימוש במועדון לבני ה 50-ומעלה במושב ,תוך מתן מענה
מתאים מבחינת שעות ותכנים לכל שכבות הגיל הבוגרות ,ותכנון השיפוץ שלו ושל הסביבה שלו בהתאמה
להשלכות של הכיוון הזה .אמר שלשם כך הוקמה ועדת מתנדבים שמתמקדת בזה ,ושכוללת כבר את אורה
ועדנה ,טל מן וטל מדר ,וכן את עידן ברזילי וציון יעקב שיתרמו מכישרונותיהם לתכנון בהתאם להגדרת
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הצרכים .הכוונה הי א לבדוק עם התושבים את הצרכים שמקום כזה יכול לתת להם מענה כשלב ראשון.
תקציב סופי של הפרויקט יאושר במסגרת ישיבת הוועד הבאה וכחלק מתכנית העבודה לשנת .2021

נושא  :4סיכום פרויקט חדר מוסיקה
יריב עדכן שהוא שמח וגאה לבשר שפרויקט השיפוץ של המקלט שליד מתחם הנוער ,והסבתו לשימוש
בשגרה כחדר מוסיקה ,הן ללהקות והן לחוגי מוסיקה  -הושלם ,וזאת בזכות ההתגייסות של ניצה שטרויך,
הלנה גפנר ,רינת יוסף ואפרת סופר  ,שתרמו הן בתכנון והן בביצוע של ההתאמה ,לשם שיפור הנראות
ו האקוסטיקה של המקום .התוצאה מקסימה וכבר מתקיימים שם חוגי מועצה של לימודי נגינה על כלים.
המועצה מספקת כלי נגינה אם נדרש ,ומורים ,וכבר נרשמו הרבה תלמידים.
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נושא  :5סיכום פרויקט שדרוג מתקני ספורט טניס/כדורסל
יריב עדכן ששדרוג וחידוש מתקני הספורט הושלם ועמד במסגרת התקציב שאושר .מגרש הקט רגל פתוח
לתושבים באופן מלא .מגרשי הטניס ינוהלו עי המורה לטניס כיוון שמתנהל שם בית ספר לטניס .התושבים
מוזמנים לעשות במגרשים שימוש בשעות שבהן לא מתקיימת בו פעילות בית הספר לטניס ,התושבים
מתבקשים לשמור על המקום בהתאם להנחיות תקנון השימוש ולהתריע על כל שימוש לא ראוי.

נושא  :6סיכום אירוע מתגייסים  ,2020והערכות עבור מתגייסים 2021
יריב עדכן שבסופו של דבר ולמרות המגבלות של הנחיות הקורונה ,הצלחנו להרים אירוע מוצלח לטובת
המתגייסים והוריהם .השכבה של שנת  2021היא גדולה משמעותית ונתחיל ההערכות בהתאם לאחר
החגים.

נושא  :7עדכון פעילויות נוער
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יריב עדכן שלמרות ההנחיות המשתנות לגבי פעילות נוער בתקופת הקורונה ,ובזכות המחויבות והיוזמה
של מאי מדר וטל מדר ,היה קיץ נהדר עם פעילות רבה לילדים .המועצה נעתרה לבקשת המושב ובנוסף
למדריך גיל תיכון חדש (פלג) שמשתלב יפה ויסייע גם להדרכת הצעירים ד-ה ,אנחנו מקבלים גרעינר (אדיר)
מהמועצה בעלות נמוכה מצדנו ,אך ברמה גבוהה מאד.

נושא  :8עדכון פעילויות חוגים
אורה עדכנה שבנוסף לפעילות מרכז המוסיקה וחוגי המוסיקה של המועצה שהוזכרו קודם ,מופעלים במושב
גם חוגי ספורט כמו טניס ,ג'ודו ,כדורגל ,התעמלות לילדים ופילאטיס; קורסי לימודים בהובלת מטיק; ציור
למבוגרים; מקהלה; חוג לגו; אמנות לילדים; עיצוב אופנה; וברידג' .חלק מהחוגים הם ניסיון ראשון וקיומן
בפועל מותנה בהיענות מצד התושבים.

וועד מקומי גאולים | טלפון | 09-8988023 :פקס| 09-8985013 :
ותיקים  ,16ד.נ לב השרון מיקוד  | 42820 ,אתר אינטרנטwww.geulim.co.il :

וועד מקומי גאולים
טלפון קווי09-8988203 :
כתובת מיילvaad@geulim.co.il :

נושא  :9בטיחות מרכז למידה ומתקני חשמל
יריב עדכן שבעזרת אביאל עוזרי התאמנו את הכניסה למרכז הלמידה כך שתהיה בטיחותית ונגישה ,בעלות
של כ 2500-שח .בנוסף ,בוצעו בדיקת חשמל בכל מבני הציבור באמצעות (באמצעות בודק חשמל מוסמך)
ולשמחתנו כל המתקנים תקינים ,סה"כ עלו הבדיקה כ ...₪ 2300-האישור הועבר לחברת הביטוח לצורך
חידוש הביטוח.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים תקציב ועלויות לטיפול בבעיית בטיחות בכניסה למרכז למדיה
וביצוע בדיקות חשמל במבני הציבור.

נושא  :10רכישת מקרר ושיפור תשתיות בבית מדרש
יריב עדכן שכחלק מהתקן של כל המבנים שהועד מקצה לשימוש ציבורי של התושבים ,קיים בכל מבנה גם
מקרר ולכן השלמנו את החוסר הזה שיהיה בבית המדרש .בנוסף ,טיפלנו בחשמל ותאורה פנים וחוץ.
והוספנו ספסלים בכניסה ,.כפי שעשינו גם לצד מגרש הקט רגל ובכניסה לחדר המוסיקה .עלות השדרוג של
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בית המדרש הסתכמה בכ ₪ 6000-שחלקו ימומן מתקציב הדת שהמועצה מעבירה לוועד מדי שנה .קיימת
מחשבה להשקיע במקום עוד  -יתבצע הליך דיון עם חברי וועדת דת ומסורת ..יידון בישיבת הועד הבאה,
בה יוחלט לגבי תקציב .2021
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים תקציב שדרוג מבנה בית המדרש כפי שהוצג
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נושא  :11שונות  -חלוקת מתנת שי לתושבים לוח שנה עם תמונות המושב
לצערנו הסגר והנחיות הקורונה הרגילות מונעות מאתנו קיום של אירוע קהילתי לציון פתיחת השנה .בסופו
של דבר נאלצנו להסתפק בציון ראש השנה בחלוקת שי סמלי לתושבים ,והחלטנו על חלוקת לוח שנה מגנטי
עם תמונות של המושב ,והשינויים שחלו בו השנה ,לרווחת חברי הקהילה שלנו ,סה"כ עלות כ.₪ 2500-
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים תקציב חלוקת שי לחברי קבילת גאולים

בברכת שנה טובה ומועדים לשמחה ,ובהעדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה ,הסתיימה הישיבה.
כל ההחלטות התקבלו פה אחד אלא אם נאמר מפורשות אחרת בפרוטוקול.

_______________
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יריב יוסף,
יו"ר וועד מקומי גאולים
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