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 יו"ר, רונן בר יואב, אורה חריש, לילך ראיבי  –יריב יוסף  חברי הפורום 
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 : אשרור פרוטוקול ישיבה קודמת1נושא 

 יריב אמר שבהעדר הערות נוספות ביחס לפרוטוקול יראו את הנוסח שהובא לאישור כמאושר סופית. 

 : פרוטוקול ישיבה קודמת מאושר. )פה אחד( החלטה

 

 ביטול  –שבועות   עאירו: 2נושא 

שהאירוע  יריב   שהיו הזכיר  והסיכונים  ההנחיות  בשל  וזאת  שבוע,  של  באיחור  לקיימו  ניסיון  אחרי  בוטל 

ב חומות'מבצע  כרוכים  תכנים  '. אמר ששומר  לדחותם,  ננסה לשלב  . אירוע פתיחת שנהמסגרת  בשניתן 

 , וזה מה שנעשה. יוקצה לתשתיותממש מסיבות שונות, הזכיר שהוחלט שכל תקציב תרבות שלא ניתן ל

 

 ר עדכוני פרויקטים והתאמות תקציב: תאורה רחוב הגפן, חניון ושביל מתחם נוע: 3נושא 

הגפן נתקל בקשיים אובייקטיביים ולכן בוצע טיפול נקודתי  יריב דיווח שהטיפול התשתיתי בתאורה ברחוב  

טיפול  בבעיות והתקציב שהוקצה לטיפול עמוק יותר הוסט לשאר הפרויקטים התשתיתיים: שדרוג החניון וה

דכן  י, שעובר לצד החניון. עהמזכירות חניוןד בהארכת השביל למעבר בטיחותי של הולכי רגל מרח' הגפן וע

.  , יותר מפי שניים מהתקציב המקורי₪  70,000-נמצאים בשלבי סיום, בתקציב כולל של כאלו  שפרויקטים  

  ברחוב  תאורה  בתשתית  טיפולה  תקציב של    ההקטנ, כפי שהסביר קודם, הם ההתקציב  להגדלת   המקורות

  קורונה  מאילוצי  שנבעו)  ושבועות  העצמאות  יום  תרבות  אירועי   וביטול (  שתיאר קודםאילוצים  ה)בשל    הגפן

, כמו הקמת  השביל   ופיתוח  החניון  של   מקיף   יותר  לשדרוג   נוצלההסטת התקציבים  .  (ביטחוניים  ואילוצים

הוא  נותר  שמה שדכן  יעשונים.    תרבותאמפי קטן מתחת למרכז הלמידה, שיאפשר כינוסים קטנים לאירועי  

ולהשלים את הקמת האמפי. הוספת תוכן ערכי לאורך השביל  גינון,  להשלים  השביל עם מסלעה,  את  לסמן  

   .טל מדר הנוער, בהובלת ך באמצעות תנועת יבוצע בהמש

הם תושבי המושב, כוחות פנימיים, שגרים פה  אנשי מקצוע שדות בוצעו באמצעות  ו העבביקש לציין שכל  

ואכפת להם מהתוצר מעבר לעבודת קבלן מקצועית, דבר שמשקף את החוסן והאיכות של המושב. ציין,  

 , ושוקי שפאן. אביאל עוזרי ,אלעד סעדד, אליאור סעדד, תומר עמיאל, עידן ברזיליבין היתר, את 

 . ₪ 70,000-לכ שביל ופיתוח בחניון לטיפול תקציב הגדלת מאשרים(: אחד פה) החלטה
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 עדכון  – פרויקט בית הקשיש: 4נושא 

תכנון נוף  , מכיוון שיצוב פניםיבוא התכנון של עכ "עובדים על תכנית בינוי של המבנה ואח שכעת  דכן יע יריב

הציג את המתווה. אמר שחישוב העלויות של הפרויקט הצטבר לסכום משמעותי שהועד  וסביבה כבר יש.  

בכל מקרה, לא  לא נוכל לצאת לדרך.    ,מועצהמהר  "תבהמקומי אינו יכול לממן מתקציבו ולכן ללא תקציב  

  זהש   מאחר ,  גבוהה  דיוק   ברמת,  והמשוערת  הצפויה  העלות  כל  את  שמכסה  מובטח  מימון  בלי  לביצוע  נצא

 . יקר פרויקט

 

 עדכון  –פרויקט מתיחת פנים אנדרטה גבעה : 5נושא 

את הקמת היישוב  המסמל חולמים לבצע שנים, משום שמדובר במקום אנו יריב הזכיר שמדובר בפרויקט ש

מורשת   אתר  למעשה  היא  הגבעה  כל  זו  ומבחינה  השחרור,  במלחמת  העברי  היישוב  של  והמאבק 

ולא רק מושבי, אבל בגלל שמדובר בפרויקט עתיר תשומות שלא ניתן יהיה לבצע בלי עזרה    לאומי/מועצתי

 טחון, ללא תכנית סדורה. יחיצונית, התחלנו בתכנון כי לא ניתן לקבל תקציבים מבחוץ, כמו משרד הב

טל מדר עדכנה שבפגישה שהתקיימה עם האדריכל יהודה יהב, שהתבקש להציג הצעה לעיצוב מחדש של  

קיר ההנצחה תוך שילוב הקיים והדגשת זכר הנופלים, הציג האדריכל את הצעתו, שכוללת גם שינוי של  

 רצפת הבמה, על מנת שתשתלב ברעיון כולו.  

מאוד, אבל זה כמובן יקר. לאור זאת נפנה למשרד הביטחון לקבל תקציב לאנדרטה  ההצעה נראית טוב  

הב למשרד  הבקשה  את  להגיש  במועצה  ניעזר  בגבעה.  נופלים  שביל  של  שנזכה  יולפיתוח  ונקווה  טחון 

 . הפרויקט ומימוש בתקציב לביצוע

 

 פרויקט אמנות )ואסילי( בגאולים  : 6נושא 

לשלם שכר דירה לאחר תקופת קורונה ארוכה, והרצון של הועד  של ואסילי  , שלאור הקושי  אורה עדכנה

מספר מעצבות פגישה ביחד עם  עם ואסילי   התקיימה  לשמר ולפתח את חוגי האמנות במושב ולסייע בכך,  

גן  של  גדר  , והחלט שהוא ישלם את השכירות בעבודות אמנות לשיפור חזות המושב, כמו עיטור המושבמה

המעצבות:  השעשועים יאשרו  העיטור  אופי  את  שטרויך,  .  ניצה  יואב,  בר  יוסףו גלית  יבוצע רינת  והוא   ,

 בחומרים עמידים ומתאימים למיקום. 
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ואסילי יבוצע  תשלום שכר הדירה עבור מבנה האמנות על ידי השוכר  שבשלב זה  מאשרים  :  )פה אחד(  החלטה

 בהנחיה ובקרה של צוות איכות הסביבה.   ,על ידיו יבהפיתוח הסבאמצעות ב

 

 אישור קריטריונים  -: נוהל הנצחה  7נושא 

עדת ההנצחה. אמרה שהיא וועד במקביל לדיונים בו בוונשלחה ל  הנוהל המוצעטיוטת  הזכירה שמדר  טל  

תשלח את הנוסח הסופי המוצע לאחר ההערות שהעלו חברי ועדת ההנצחה. אמרה שלא מדובר בתיקונים  

והוצגה כבר לומהותיי עיקרי הדברים. חברי הועד הציעו שבהעדר  ום בתפיסה שגובשה  עד. הזכירה את 

יב את הועדה שתדון  חימים ממשלוח הנוסח הסופי, הוא ייחשב כמאושר. כמו כן הוצע להר  7הערות תוך  

גים בפועל בבקשות למתן תרומות לטובת הנצחה, כך שיכללו בה מס' נציגים של הועד המקומי, מספר נצי

הקיימים.  הועדה  חברי  וכמובן  היישובי,  המרקם  את  נכונה  שישקפו   קבועים 

לכל חברי הועד לאחר  : בהעדר הערות  )פה אחד(  החלטה ידי טל מדר  על  שיישלח  לנוסח הסופי של הנוהל 

 ימים, הוא ייחשב כמאושר סופית. הרכב הועדה הסופי יפורסם גם הוא. 7הישיבה, תוך  

 

 2021מתגייסים : 8נושא 

טל מדר עדכנה שבהעדר מעורבות גבוהה של השכבה, הפתרון המתגבש הוא לתכנן עבורם טיול ולצאת  

-כ  –אליו רק אם תהיה היענות של רוב מכריע של השכבה כי מדובר בהוצאה גדולה לאור גודל השכבה  

 ות עם ההורים. ש"ח. ככל שהטיול ייצא לפועל, הוא יכלול בסופו התכנסות לארוחה וברכ 15,000

 . מתגייסים אירוע וביצוע לתכנון ₪  15,000-של כ כ"בסה תקציב מאשרים(: אחד פה) החלטה

 

 עדכון מצב  –: תנועת הנוער 9נושא 

כמד מדר  ממאי  נפרד  מדר עדכנה שהנוער  ר"טל  קשר  בה.  בית בהתרגשות  ויוצרת  לתפקיד  נכנסת  ניצן 

 איש(.  17ההדרכה לשנה הבאה )עובדת על בניית צוות .  והכרות עם כל השכבות

כללי   על  הקפדה  תוך  בתנועה,  השכבות  בכל  הנוער  מעורבות  את  למקסם  כדי  עבודה  תכנית  נבנתה 

כולם.   של  ואת ההנאה  הפעילות  את  סכום ההתנהגות שיאפשרו  בגביית  לחייב  הצעה  היתר, עלתה  בין 

והאפשרו הפעילות  תקציב  את  להגדיל  כדי  בתנועה  ההשתתפות  עבור  גם  מסוים  כמו  דברים,  לבצע  ת 
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להגביר את המחויבות של הנוער המשתתף והוריו. במרבית התנועות והיישובים מתקיימת גבייה כזו ויש  

 לה השפעה חיובית על המעורבות המחוייבות והיקף העשייה.  

 הצעה להחלטה בישיבת הועד הבאה. תובא 

 

 מערכת השקיה מתחם מרפאה בית מדרש  : 10נושא 

יוצרת בזבוז גדול של   והעבודה הידנית  עדיין מערכות השקיה במושב שאינן ממוחשבות  יריב אמר שיש 

מים כי שוכחים לכבות, או שמפעילים לזמנים לא מתאימים, וכיו"ב בעיות, שמיכון יפתור. מדובר בעלות חד  

 מליץ לאשר.  ה ₪. 7000-פעמית של כ

מ  התקציב  החלטה:  את  ומאשרים  מוכנו  שטרם  הציבורי  הגינון  אזורי  בכל  השקיה  מחשבי  התקנת  אשרים 

 ש"ח.   7000-הדרוש לכך, בסך של כ

 

 "ע נושאי ביטחון: מקלטים ציבוריים, חשש מאירועי פח: 11נושא 

היא חששות   הנושא  להעלאת  שהסיבה  הסביר  יריב  נחשון.  איל  הקב"ט,  הצטרף  הישיבה  של  זה  לחלק 

במהלך מבצע שומר  היו בארץ, כולל בסביבתנו הקרובה,  ל רקע המהומות הפנימיות שעעלו תושבים  הש

 טחון.  יבפעולות להגברת הבלאור כל זאת והצורך  -כמו גם מצב המקלטים  ,חומות

הזכיר שבוצע שיפוץ של מקלטים לפני כשנה ומחצה במימון חלקי של המועצה, ששם דגש על ניקיון    אייל

אליהם,  וה  המקלטים הכניסה  חלקםנגשת  של  וחישמול  מסוימים  ליקויים  המקלטים  תיקון  כל  כעת   .

הציבוריים נקיים תקינים ומסודרים, אבל רק מיעוטם מקבלים חשמל )המקלט אצל מאושר, חדר המוסיקה 

.  סמוך למשפחת שטרויך(. כמו כן הופצה לתושבים מפה של מיקומם על ידי הועד   –והמקלט ליד הגבעה  

אמ נוספיםר שאיל  מקלטים  כדי לחשמל  מהמועצה  נוסף  תקציב  יקרה במהלך  נדרש  סיכוי שזה  יש  אך   ,

 .השנה הקרובה לאור המודעות שגברה, לאחר סקר צרכים מועצתי

אמר שצוותי המשמר האזרחי של המועצה מתורגלים ודרוכים והציע שתושבים נוספים שמחזיקים ברישיון 

   נשק יצטרפו למשמר האזרחי. 
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 י( שונות: שיפור תשתיות אינטרנט בגאולים )סיב אופט: 12נושא 

תשתיות   שיפור  את  לקדם  עצמו  על  שלקח  נתנאלי,  רני  המושב,  תושב  הצטרף  הישיבה  של  זה  לחלק 

האינטרנט במושב לאור המצוקה המשותפת של התושבים. רני הסביר מדוע אף אחת מהחברות הגדולות 

האינט  השירות  בשיפור  משקיעה  כעת  ראינה  שמאפשר  החקיקתי  השינוי  ואת  קטנים,  ביישובים  נטי 

הבשורה   את  ולהביא  אופטיים  סיבים  של  איכותית  תשתית  ולהניח  ליישובים  להיכנס  קטנות  לחברות 

להשקיע   תחליט  כזו  שחברה  שכדי  אלא  בזה,  מקומי  ועד  של  מעורבות  אין  שבעיקרון  אמר  לתושבים. 

שיסייע בהפצת המידע ורישום    לוועדבים ולכן הוא פנה  נדרשת הבעת נכונות של למעלה ממחצית התוש

נציגי החברה   ועדת תשתיות של המושב פעמיים, פגשה את  יריב אמר שלאור זאת התכנסה  התושבים. 

שמציעה לבצע את הנחת התשתית, רני בדק המלצות על החברה הזו והתרשם לטובה, וכן בדק את סוג  

כזה. רני הסביר שאחרי רישום של מספר תושבים מספיק,    השירות שהם מבטיחים והוא ממליץ על רישום

יהיה שלב של בדיקת התשתית במושב כדי להבין מה העלות של פריסת הסיב האופטי, ואם זה יתאים גם 

לחברה, ניתן יהיה ליהנות בתוך חצי שנה מאיכות גבוהה ואמינה של אינטרנט במושב. רני ענה על שאלות  

 .  'וכו, ההתחייבות לשירות ותמיכה, ת לתושבים, ההרשאות החוקיות לביצועחברי הועד לגבי המוצר, העלו

החלטה: מברכים על היוזמה לקדם כניסה של חברה פרטית לאספקת שירותי אינטרנט איכותיים ואמינים על  

לסייע  תשתיות סיב אופטי למושב. נראה שאכן בוצעה בדיקת רקע עמוקה לחברה המציעה, ולפיכך מאשרים  

 ידע לתושבים לטובת קידום הנושא. מאחלים הצלחה.בהבאת המ

 בהעדר 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,        

 וועד מקומי גאולים  יו"ר


