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נושא  :1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שאם אין הערות לפרוטוקול הקודם הוא יאושר.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -הפרוטוקול מאושר.

נושא  :2פעילות נוער
יריב וטל עדכנו לגבי סטטוס הפעילות.
א .תנועת הנוער – הפעילות מתקיימת כסדרה .קיימים בעיות משמעת בפעולות בחלק מהשכבות
ה מקשות על העברת הפעולות וההנאה של הקבוצות מהן .במקרים הרלוונטיים מערבים גם את
ההורים כדי לשפר.
ב .בני בנות מצווה (שכבה ז)  -התקיים מפגש ראשון לאחר השקה – במסגרת הפעילות שמובילה
עמותת 'שחק' עם המועצה .בנוסף ,התוכנית תכלול ,לבקשת המשפחות ,סדנאות התבגרות
והתפתחות אישית" :מילדות לנוער" וטיול משותף מסכם..
1

ג.

מעבר למימון שמגיע מהוועד המקומי ומהמועצה ,כל משפחה תשתתף ב 160-ש"ח מתוך העלות
הכוללת וזאת על מנת לאפשר הרחבת תכנים וגם ב כדי לייצר ולחזק מעורבות ומחויבות לפעילות.
הפעילות תתקיים בימי שלישי במהלך חודש ינואר הקרוב.

ד .גם פעילות גיל תיכון עם המדריך החדש התחילה ברגל ימין.
ה .שכבת י"ב – החלה הפעילות של שנת הגיוס .השנה מדובר בשכבה קטנה ,בת  8ילדים .התכנון הוא
לשלב שתי פעולות התנדבות לטובת הקהילה ולצאת לטיול סיכום שנה ,כחלק ממסורת שנבנית
משנה לשנה.

נושא  :3סטטוס פרויקטים במושב שבאחריות המועצה
א .פרויקט החלפת תאורת הרחוב ללדים – כבר לקראת סיום ,נותר לטפל בעיקר בתקלות ,גופי התאורה
בגבעה שיוחלפו לדקורטיביים ,וטיפול ברחוב הגפן .בסך הכל עבר בצורה מוצלחת .הועד אמור לחתום
בסופו של דבר על קבלת הפרויקט.
ב .פינת מחזור – התחילה העבודה בשטח על הקמת הפינה ויש לקוות שעד סוף השנה היא תתחיל לפעול
ותחליף את הפינה המרכזית הקיימת .לאחר מכן ניתן יהיה לתכנן שימוש חלופי לאזור תחנת הדלק.
ג .כביש ההרחבה  -עדיין לא טופל .האגודה מתייעצת עם יו"ר ועדת תשתיות של המושב ,ואחרי גשם
ראשון נראה כל הפגמים ותוגש רשימת ליקויים למועצה .מצער שכחצי מיליון שח של השקעה עלולים
להישטף בגשם בגלל שלא ריבדו את הכביש ,לא השלימו את חריץ החול שנותר בו ולא הגנו על השוליים.
ד .פסי האטה ברחוב השמינייה  -עוד לא טופלו .מדובר בסיכון חיי אדם בשל מהירות הנסיעה המוגזמת
של מכוניות שם במצב הנוכחי.
ה .קטע מדרכה ברחוב הוותיקים שמתחיל ברחוב הגפן ומסתיים ברחוב האורן טרם תוכן ובוצע וזאת
למרות ההתחייבות החברה הכלכלית של המועצה להשלים לבצע מדרכה זו עקב פגיעה בצד הדרך
כתוצאה מהקמת מערכת הביוב המרכזית .מדובר בכ 200-מטר מדרכה.
תתואם פגישה מול איציק להב לקידום פעילות זו.
ו .בתאריך  14.11צפוי להתקיים סיור נוסף יחד עם ס .ראש המועצה ועם רחל יועצת התנועה של המועצה
בכדי לקדם ולטפל בבעיות בטיחות בתעבורה באזור המכולת ,גני הילדים ורחוב ההדס.
ז .תשתיות מקווה ועירוב -שר הדתות ביקר במושב לפני שבוע והוצגו לו צרכי הקהילה המסורתית והדתית.
שני נושאים מרכזים להם נדרש שר הדת ות בסיוע להקצאת משאבים :שיקום מבנה מקווה קיים ,שיקום
תשתיות עירוב רעועות המקיפות את המושב.

2

שר הדתות הביע נכונות להירתם ולסייע ובימים הקרובים יפתחו באמצעות המועצה בקשות לתקציב לטובת
שיקום מבנה מקווה קיים ותשתית עירוב
ח .בית העלמין – לאור שני מקרי קבורה של חוסים שהתרחשו בחודש שעבר ,הובהר למועצה שאין לקבור
בחלקה השייכת למושב גאולים ,תושבים שאינם מגאולים ללא אישור הועד המקומי.

נושא  :4שונות
א .ועדת הנצחה – תישקל הקמת ועדה במושב שתבחן הצעות להשקעה כספית של תושבים בתשתיות
ציבוריות לטובת התושבים להנצחת יקיריהם.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -ראש ובראשונה הועדה תקבע נוהל וקריטריונים למתן אפשרות
לתרומה כנגד הנצחה לקביעת מטרות ולאופן ההנצחה כך שייוצר איזון הולם לצרכי הקהילה בהקשר זה.

ב .אירועי חנוכה – מתוכנן פרויקט מושבי רב דורי "מאירים את גאולים" ,משפ' צעירות ושכבות תנועת
הנוער יתארחו אצל משפ' וותיקות להדלקת נרות משותפת.
ארוע קהילתי מרכזי יתקיים במועדון בתאריך  ,25.13האירוע יכלול ,מופע אש הכולל מחול ופירוטכניקה,
והופעה של מקהלת המושב .האירוע מתוכנן ומבוצע בהובלת ועדות התרבות והנוער.
תקציב אירועי חנוכה עומד על כ 4200-שח והוא עומד בתכנון.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -מאשרים תקציב פעילות חנוכה תש"פ.

ג .כדורגל בגאולים – החלה פעילות משחק כדורגל שבועי של בוגרים תושבי המושב – בימי שלישי בשעה
 .19:15קבוצת המשתתפים מונה מעל ל 30-מתושבי המושב בחתכי גילאים שונים ומהווה נקודת חיבור
ומפגש חשובה נוספת בין חברי הקהילה.
בשנת עבודה  2020ובמידה ונקבל תקציבי תמיכה נוספים מהמועצה מתוכננת השקעה גדולה במתקני
הספורט במושב וביניהם גם השקעה במגרש הכדורגל במטרה להרחיב משטח דשא קיים.
מבקש להודות לשלומי נוימן ואמיר גדרי על היוזמה וניהול קבוצת כדורגל גאולים בוגרים.
ד .כנס תושבים  -בתחילת השנה מתכונן לקיים כנס תושבים ראשון ,על מנת לשמוע מה הרצונות ,הצרכים
על מנת לשלבם במסגרת תכניות העבודה של השנים הבאות .ייקבע תאריך בקרוב ,ויפורסם.

נושא  :5רוכלות
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אורי בכרך נציג מושב ינוב במליאה התארח והשתתף בדיון והסביר את נושא הרוכלות בפן המשפטי .מדובר
במצבים שבהם מבוצעת מכירה מעמדה זמנית ,שמוקמת ומפונה באותו היום .דוגמאות מוכרות לכך הן שוקי
איכרים ,אירועים ,וגם מכירה ישירה במשקים חקלאיים שמוכרים את תוצרתם.
המועצה ניסחה מסמך מדיניות על מנת להכניס תוכן בחוק עזר שלה בנושא זה .לפיו ,היא מאפשרת לוועדים
המקומיים שמעוניינים בכך לקבוע אזורים בשטח המושב ,שבהם הועד מאפשר בשעות וימים מסוימים לקיים
פעילות רוכלות ,וגם להגדיר את סוג הרוכלות .ככל שהוועד המקומי קיבל החלטה כזו ומעדכן בכך את
המועצה ,לוועד אין שליטה בזהות הרוכלים והדוכנים עצמם ,הניהול באמצעות המועצה .המועצה מקימה
ועדה של  5חברים שאליה יוגשו בקשות הרוכלות והיא תנחה את הרוכלים באיזה מושב אפשר ואיפה ומתי.
זאת ,כדי למנוע סירוב לרוכלים על רקע הכרות אישית לא עניינית.
מכירת תוצרת משק בתוך אותו המשק לא נכנס לתקנהזו  ,מאחר והמכירה מתבצעת בשטח של התושב
ולא מנוהל על ידי הוועד או המועצה.
בוועדים שיאפשרו רוכלות צריך יהיה למנות איש קשר מהוועד לנושא ,למרות שאין לוועד אחריות לפעילות
הזו .הועד לא נדרש לספק חשמל או מים .הכל בניהול המועצה.
התקיים דיון ביתרונות ובחסרונות של מתן אפשרות כזו במושב ,גם לאור הסיכונים הכרוכים בכך ,מיעוט
השטח הציבורי שבכלל קיים במושב ופתרונות חלופיים שיכול המושב להציע לאירועים שונים ,שמייתרים
את המסלול המועצתי של רוכלות.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -לא לאשר רוכלות במתכונת המוצעת על ידי המועצה .אין בהחלטה זו
כדי להפריע להמשך פעילות הרוכלות של בעלי משקים בשטחם ,ביחס לתנובתם.

נושא  :7צו המיסים ותקציב 2020
על מנת לאשר את צו המיסים לשנה הבאה ואת תקציב הועד לשנה הבאה ,תיקבע ישיבת ועד נוספת
בתאריך 1.12
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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