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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 3/2021פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 

 24.3.2021 תאריך

 יו"ר, רונן בר יואב, אורה חריש, לילך ראיבי –יריב יוסף  חברי הפורום

 טל מן, טל מדר מוזמנים נוספים

 , טל מןשרפי , רוניראובני שרון נעדרו

  מציגים

 רוב חברי הועד קוורום נדרש

 יריב יוסף רשמה הפרוטוקול

 

 יו"ר הישיבה: יריב יוסף

 

 יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.

 

 : על סדר היום של הישיבה

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת. .1

 . 5613כביש לאורך בטיפול בעיות בטיחות עדכון טיפול  .2

   .עדכון פרויקט בית הקשיש .3

  .עדכון רוכלות בייקרי גאולים .4

 .החלפת עמודי תאורת רחוב .5

 .תשיקום חניון מזכירו .6

 .מגרש יתוח שביל בטוח להולכי רגל, עוקףפ .7

 .יפול ותחזוקת אנדרטהט .8

 .למידה.עדכון השלמת טיפול חוץ מרכז  .9

 ..סיכום קצר פורים  .11

 ..צה"ל יום העצמאותהערכות והתאמות לימי זיכרון שואה, חללי  .11

 שונות. .12
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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

 

 5613לאורך כביש  עדכון טיפול בבעיות בטיחות: 2נושא 

החוצה בלב מושב  5613על בעיות בטיחות חמורות לאורכו של כביש  רב  מזה זמןאנחנו מתריעים 

 גאולים, בעיות אשר יכולות לגרום לפגיעה בגוף ובנפש.

לי של מושב גאולים.ציפיקורבנות אדם ובתוך שטחו המונ גבה בעבר 5613אני מזכיר ומציין כי כביש   

.של הכבישות חשובות לאורכו * קיים מחסור במעברי חציה בנקוד  

 ההשלמה, בתי  רחובמ"א מרחוב הגפן ועד קצה  800-קיים מחסור במדרכת הולכי רגל בקטע דרך של כ* 

תושבים בנויים בקצה שול דרך ללא אפשרות כניסה/יציאה אל ומבתיהם, מרבית חומות הבתים ממוקמות  

 על קצה שול הדרך.

מקטע הדרך מרחוב הגפן ועד קצה רחוב * קיימת בעיה חמורה של סחף והרס שול דרך לאורך כל 

 ההשלמה, חדשות לבקרים ובכל אירוע גשם משמעותי

 

מועצה ונתיבי  -הנושא מצוי "על השולחן" ובהתכתבות קבועה בין הוועד לבין הרשויות הרלוונטיותכאמור 

 ישראל.

 נכון להיום הגוף הביצוע הרלוונטי הינו החברה לנתיבי ישראל.

סיורים עם הגרומים המקצועיים ומעדכון שקבלנו השבוע מנתיבי ישראל )מערך משנה ה בוצעו מספר כעד 

 למנכ"ל( התברר שהועבר קטע מדרכה לתכנון לפני ביצוע.

 סיור נוסף מתוכנן יחד עם נציגי ישראל והמועצה מיד לאחר פסח.

הקיימות אנחנו לא מתכוונים להרפות מנושא חשוב זה עד למתן מענה הולם לכל בעיות הבטיחות 

 .לאורך הכביש וזאת בכדי לאפשר חיי קהילה ברי קיימא ובטוחים
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  הקשיש בית מועדון: עדכון פרויקט שיפוץ 3נושא 

 בשלב זה אנו עוסקים בתכנון והערכת עלויות מעודכנת.

אשר יכלול בין השאר: ביצוע והקמת מערך שבילי בטון  על מנת לזרז את תכנון פיתוח סביבת המועדון

מאזור סביבת המועדון ואל חורשת האקליפטוס, תכנון בחורשת האקליפטוס לבמת אירועים ואזור אשר 

ביצענו עבודות מדידה )בוצע בהתנדבות  יאפשר  ביצוע אירועים קהילתיים,, הסדרת תשתיות חשמל ועוד, 

לאחרונה ביני ובין סף( והתכנון הועבר לגורם חוץ. בפגישת עבודה שנערכה באמצעות עידן ברזלי ויהודה יו

-200-ספטמבר, סכום מוערך לתקציב תב"ר כ –סגן ראש המועצה צפי לקבלת תב"ר מועצה חודשים יולי 

אש"ח תושלם ע"י הוועד המקומי. הכל  90-אש"ח, יתרת תקציב וככל שיידרש ועד לסכום של כ 250

 .17.2.21מתאריך  2לפרויקט מישיבה בהתאם לאישור וועד 

, להצגה ואישור סופי של 30.6.21-אנו נדרשים להשלים תכנון פרטני והערכת עלויות מדויקת לביצוע עד ל

 הוועד לפני ביצוע.

 

  גאולים בייקרי רוכלות עדכון: 4נושא 

 לעליה לקרקע., חגית תורן מתארגנת 17.2.21בהתאם לאישור זכיינית רוכלות מישיבת וועד מתאריך 

כמו כן עודכנו ע"י המועצה שאישורי בחודש מאי הקרוב. צפי השלמת עבודות פיתוח והצבת פודטראק 

מ', תמורה  4*2, היא לעגלה שגודלה המרבי לא יעלה על הרוכלות העדכני להצבת עגלה נגררת 

 .נדרשיםהתנאי עליה לקרקע יהיה כמובן הצגת כל האישורים והביטוחים המסוכמת ללא שינוי. 
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  החלפת עמודי תאורה ישנים ברחוב הגפן : עדכון5נושא 

ברחוב הגפן מותקנים בשטח המדרכה מזה שנים ומיום היווסדות הרחוב עמודי תאורה מעץ, העמודים 

 מפריעים את תנועת הולכי הרגל במקום.

מתכת ומיקומם הינו החלפת עמודי תאורה קיימים בעמודי  2021אחד מיעדי מתכנית עבודה לשנת 

 באדניות גינון הקיימות.

, במהלך שבועות הקרובים תבוצע ₪ 3,500-עמודי תארה חדשים בעלות כוללת של כ 3-עד כה נרכשו כ

 בדיקת תשתיות קיימות לצורך השחלת כבילה מתאימה, ע"י ניר מדר.

 .2021צפי לביצוע והשלמת העבודות אפריל 

 2021ורה ברחוב הגפן בהתאם לתכנית עבודה מאושרת לשנת מאשרים החלפת עמודי תא: )פה אחד( החלטה

 

  מזכירות בחניון טיפול: 6נושא 

 .2021, מתארגנים לביצוע העבודות, צפי ביצוע אפריל 17.2.21מתאריך  ואישור  בהמשך לישיבת וועד

 

 מזכירות חניון עד הגפן מרחוב רגלה הולכי שבילהארכת  – פיתוח עבודות: 7נושא 

בפגישת עבודה שנערכה ביני לבין סגן ראש המועצה סוכם כי פרויקט חשוב זה, אשר ישפר את מרכיבי 

הבטיחות של ילדי וילדות גאולים יזכה את הוועד המקומי בתקציב תמיכה של הוועדה המוניציפלית בסה"כ 

נערכים  17.2.21, הועברה בקשה רשמית למועצה. בהמשך לישיבת וועד מתאריך ₪ 20,000-של כ

 מטרים ולכל אורכו. 3-בשלב ראשון להסטת גדר מגרש הכדורגל כ

המזכירות ובכלל זה הצרת  חניון קט הארכת שביל הולכי הרגל במושב עדסופית ביצוע פרוי יםרמאש: החלטה

ויבוסס על ₪  20,000-, תקציב הביצוע יהיה כמטר על מנת לאפשר את הקמת השביל  3-מגרש הכדורגל ב

 . של הוועדה המוניציפלית תקציב תמיכה
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 טיפול ותחזוקת אנדרטה גבעת שלום: 8נושא 

שנים בוצעה מתיחת פנים לאנדרטה וגבעת שלום, במסגרת זו הושלמו שבילי בטון והנגשה,  5-לפני כ

 בוצעה מדשאה וגינון והוחלפו לוחות ההנצחה, העבודות בוצעו ע"ב תקציב משרד הביטחון.

 האוויר, חלק מלוחות ההנצחה התבלו ונדרשת תיקונם והחלפתם.לצערנו לאור פגעי מזג 

למשרד  פנינו ובסיוע אלי בן שם יו"ר יד לבניםלאחר מחשבה ועל מנת לתת מענה הולם ולטווח הרחוק 

 בעיצוב וביצוע אנדרטאות. הביטחון על מנת לגייס אדריכל המתמחה

קמת אנדרטאות(, והתקיימה ישיבה וסיור יצרנו קשר עם אדריכל יהודה יהב, )יהודה מתמחה בעיצוב וה

 ראשון.

המטרה לתכנן ובצע מתיחת פנים והתאמה מודרנית  לקיר ההנצחה ומשטחי הגרנוליט הישנים הקיימים, 

 בהתבסס בעיקר על תקציב שיוקצה בעיקרו ממשרד הביטחון אגף ההנצחה.

 

 עדכון טיפול חוץ מרכז למידה: 9נושא 

 והותקנו ספסלים ועציצים, נותר להשלים החלפת תאורת חוץ.בהמשך לתקציב מאושר, נרכשו 

 והחשוב מכל המרכז שוקק ומלא בילדי וילדות גאולים המקבלים מענה תומך ללימודי מתמטיקה ואנגלית.

 

 סיכום פורים: 10נושא 

היה מרגש אירוע פורים מהנה ברחובות גאולים,  26.2בהמשך למגבלות הקורונה התקיים ביום שישי 

ונפלא לראות את כל טרקטורני השמחה המקושטים, הילדים והילדות המחופשים מבקרים בבתי התושבים 

 וזוכים בממתקים כיד המלך.

מודים לכל הצוות המארגן, למשפחות המארחות,  לכל מי שלקח חלק בשיירת שמחת פורים , שאפשרו 

 לכולנו לחגוג ולחוש את אווירת החג.
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  הערכות והתאמה לימי הזיכרון לשואה, חללי צה"ל ויום העצמאות: 11נושא 

אנו עדין מחויבים להיערך ולבצע אירועים בהתאם להנחיות ומגבלות הקורונה, להלן מתווים לביצוע 

 האירועים הקרובים:

על ידי ד"ר אמנון מעבי בנושא תפקידם הנשכח של יוצאי תימן  20:00הרצאה במועדון שעה  5.4יום שני 

 מערכה על הארץ והלחימה בנאצים, קיום בהתאם לתו הירוק.ב

 חדר זיכרון מתחם הנוער, עבר החניכים, הדרכות ע"י המדריכים. 6.4יום שלישי 

ערב יום השואה, חדר זיכרון, עבור אוכלוסיה בוגרת ובהתאם לתו הסגול, מתחם הנוער,  7.4יום רביעי, 

 קבוצה שנייה, מדריכה טל מדר. 19:00עד  18:30קבוצה ראשונה,  18:30ועד  18:00החל משעה 

 יום הזיכרון לחללי צה"ל:

 ומעלה בלבד! 16יתקיים אירוע זיכרון בגבעת שלום בהתאם לתו הסגול לגילאי  13.4יום שלישי 

 תבחן האפשרות לשידור הטקס באמצעות הזום.

 יום העצמאות

וניים הפתוחים לכלל הקהילה מקטן עד לצערנו עדין לא ניתן לקיים אירועי קהילה המ 15.4יום חמישי 

 גדול.

אנו מזמינים את כל חברי וחברות קהילת גאולים לצאת אל השטחים הציבורים הפתוחים ולחגוג יחד עם 

 בני משפחותיהם.

 אנו נפעל "לתבל" יום זה עם רכב שיעבור ברחובות המושב וישמח את התושבים.

 יום הזיכרון לשואה, חללי צה"ל ויום העצמאותמאשרים מתווה קיום אירועי : )פה אחד( החלטה
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 ונות: ש11ושא נ

, נאלצנו גם לחדש את מצברי הקלנועית ₪ 3500-מעדכן שבהמשך להחלפת מנוע קלנועית בסה"כ של כ

 בסכום דומה.

 

 בהעדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה, הסתיימה הישיבה.

 נאמר מפורשות אחרת בפרוטוקול.כל ההחלטות התקבלו פה אחד אלא אם 

 

 מאחלים חג חירות שמח לכל חברי וחברות קהילת גאולים.

 

 

_______________ 

 יריב יוסף,       

 וועד מקומי גאולים יו"ר


