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על סדר היום של הישיבה:
אישרור פרוטוקול של ישיבה קודמת
.1
נוער
.2
תרבות בתקופת קורונה
.3
 .4קשישים
תקציב הועד
.5
 .6שונות
יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.

נושא  :1אישרור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שאם אין הערות נוספות לפרוטוקול הקודם ,הוא יאושר.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים  :)0 -הפרוטוקול מאושר.
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נושא  :2שיפוץ מתחם מועדון הנוער
בהמשך לאישור פרויקט שיפוץ ושדרוג מתחם הנוער ,עדכן יריב שהפרויקט בשלבי סיום פיתוח כל המרחב
החיצוני כבר ,כולל גידור ,גינון ומתקני ישיבה ,בוצע על ידי עידן ברזילי ,כעת מושלם הטיפול הפנימי במבנים
– חיזוק ,תחזוקה וצביעה.
דיווח שבסופו של דבר השיפוץ עלה  90אש"ח ,במקום כ 70-אש"ח שהוערך מראש ,מאחר מכמה סיבות:
מאחר והמבנים ישנים הסתבר כי ההשקעה הנדרשת לשיפוץ פנים המבנים הייתה רבה יותר (בתחילה תוכנן
צביעה בלבד ע"י עובד הוועד מה'ר) ,בוצע גירוד ושפכטל יסודי ,צביעה ,טיפול במטבחונים ,החלפת דלתות
ועוד – עבודות אלו בוצעו ע"י רועי אשרם ,.בנוסף לא לקחו בחשבון עבודות חשמל חוץ ,אשר בוצעו ע"י
חשמלאי המושב ניר מדר .כמו כן הוסף ריהוט למבנה המדריכיםף .צפי לסיום בעוד כשבועיים.
הזדמנות להודות למתנדבים :גלית בר יואב וניצה שטרויך שעיצבו ותכננו את כל המתחם ,ושמוליק בודלמוט
שביצע משימות רבות בהתנדבות מלאה .תודה לאנשי המקצוע עידן ברזלי ,רועי אשרם ,ניר מדר וכמובן
לעובד הוועד מה'ר סלימאן.
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טל מדר אמרה שעם השלמת העבודות יתקיימו  2אירועי השקה :אחד מול צוות ההדרכה ,ואחד מול ההורים,
במטרה לשתף "בעלות" של יצירת בית נעים לנוער ,ולהעביר למדריכים ולנוער את שרביט האחריות לשמירת
המקום במצב טוב ויפה כפי שקיבלו אותו.

כללי הבסיס ,מעבר למה שברור מאליו – שלא חורטים ,מקשקשים ,שוברים וכו' ,הם:
מתחם בלי אופניים וכלי תחבורה אחרים ,בלי עישון ואלכוהול ,וריהוט פנים לא יוצא החוצה .ברור
לכולם שיש בלאי טבעי ,אבל הכללים האלה ישמרו על המקום מבלאי מואץ ,שיגרע מההנאה ממנו.
מההורים מבקשים ,בנוסף ,לעודד את הילדים להגיע ולהיות חלק מהתנועה והפעילות המושבית.
חשוב להבין ששיטת החינוך בבתי הספר היא כזו ,שהתנועה היא הגורם היחיד שבונה עם הילדים
קבוצת השתייכות חברתית חזקה לאורך זמן .חברויות כיתתיות מתפרקות שוב ושוב בגלל המעברים
בין בתי ספר ומגמות ,וילדים שאינם בתנועה מגלים שאין להם קבוצת השתייכות חזקה וגדולה
לבלות אתה .מעבר לזה ,מקנה התנועה ערכים ועניין.
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טל מדר עדכנה שתהליך בחירת תנועה א רצית שנשתייך אליה נמצא עדיין בדיונים במועצה ,לאור
המצב של תנועת המושבים ,וברור שמעבר למבנים וסביבה נעימה לנוער ,נדרשת תנועת גג חזקה
שתקנה תכנים וחוויות משמעותיות עבור נוער וילדי גאולים.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מברכים על השלמת הפרויקט ומאשרים את החריגה בתקציב שנבעה
מהרחבה לביצוע פעולות הפיתוח והשיפוץ .החשיבות של בית לנוער במושב היא גבוהה ומחזקת את הקהילה
במושב.

נושא  :3ציונים חגים ומועדים קהילתיים בתקופת הקורונה
יריב הזכיר שאת שבועות ציינו ב שיירת טרקטורים וחקלאים בני המושב שהתגייסו לקיים תהלוכה נחמדה,
ססגונית ושמחה .לצערנו לא ניתן היה לעשות יותר מזה בשל מגבלות ההתקהלות וגם התקווה לקיים אירוע
גדול לפתיחת השנה עומד בסימן שאלה בגלל החשש לגל שני והחמרה צפויה של ההנחיות .אם יותר נעשה
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משהו לפתיחת השנה.
כרגע ,גילי מנסה לגוון את הפעילויות שניתן לעשות באזור הבריכה ומקיים אירוע איכרים ביום שישי הקרוב.
אנחנו מצדנו מסייעים בהפצה ופירסום האירוע כדי שלמרות המגבלות ניתן יהיה ליהנות ממפגשים בין
התושבים .גילי מנסה להרים פעילות מיוחדת גם בימי שלישי.
שכבת הי"בניקים של השנה היא מאוד קטנה  6 -סך הכל .בעצה אחת איתם ,הוחלט שנציין את שנת הגיוס
וסיום התיכון בקומזיץ בים ,עם חפלה נחמדה ,ילדים והורים ,והשכבה תישאר שם לבלות במהלך הלילה.
נראה אם נוכל להוסיף תוכן או חוויה מעבר לזה ,אז נעשה זאת.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מצרים על כך שמגבלות הקורונה אינן מאפשרות לקיים אירועי קהילה
בהתאם למסורת במושב ומקווים לשוב ולקיימם ברגע שתותר התקהלות.
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נושא  :4שונות
בינוי – הוספנו מסתור אחסון של פסולת המכולת כדי לשפר הנראות לרחוב – בוצע ע"י עידן ברזלי..
הוחלפה תאורת הרחוב ברחוב הגפן – בוצע ע"י אליאור סעדד ואביאל עוזרי.
גיזום – נדרש גיזום בטיחותי לעצים בגן השעשועים – הורדת משקל כדי שלא יקרסו בחורף .יבוצע במימון
משותף של המועצה והועד ויימשך יומיים.
הנהלת חשבונות – תהליך הגבייה היום ידני לגמרי ,ואין לתושבים אפשרות לשלם באופן דיגיטאלי ,דרך
האינטרנט .אנחנו בוחנים אמצעי שיאפשר את המיכון של הגביה וייעל את האופן שבו היא מבוצעת כיום.
נוער שמבקש לשחק במגרש הכדורגל נתקל בקושי משום שהשערים במגרש הם של מפעיל חוג הכדורגל
והוא אינו מאשר את השימוש בהם.
החלטה (בעד –  ;5נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -יריב ואורה ישוחחו עם ניר ,מפעיל החוג ,על מנת למצוא פתרון
שיאפשר לילדים לשחק במגרש באופן מלא .יש להקפיד לכבות את החשמל בתום השימוש במגרש – באחריות
המשחקים.
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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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