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מציגים
קוורום נדרש
רשמה הפרוטוקול

27.3.2019
יריב יוסף – יו"ר ,אורה חריש ,רונן בר יואב ,לילך ראיבי
טל מן ,טל מדר
רוני שרפי ,שרון ראובני
עדי לשם ,מנהל רווחה ועובד סוציאלי מועצת לב השרון
רוב חברי הועד
טל מן

יו"ר הישיבה :יריב יוסף
על סדר היום של הישיבה:
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
.1
עדכונים שוטפים.
.2
 .3עדכוני גביה.
סיכום אירועי פורים.
.4
אישור מתווה ותקציב טיול קהילתי פסח.
.5
אירוע יום השואה
.6
אירוע מתגייסים
.7
מפגש עם מנהל הרווחה עדי לשם ממועצת לב השרון
.8
יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.

נושא  :1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שלפי בקשת גזבר המועצה יש לתעד בפרוטוקול הועד שבמסגרתו אושר התקציב את סכום
התקציב המאושר ,בסך .₪ 1,076,000
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -בהעדר הערות ,מאשרים פרוטוקול ישיבת ועד  4.19מיום
 .27.2.2019בכפוף לתיקונו על ידי הוספת סכום התקציב המאושר בסך .₪ 1,076,000
יש להגיש למועצה את דוח רואה החשבון המבקר לדוח השנתי של הועד לשנת .2018
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נושא  :2עדכונים שוטפים ושונות
א .בטחון
בעקבות נפילת הטיל במושב משמרת התקבלו פניות רבות של תושבים לתחזק את המקלטים הציבוריים
במושב בכדי לאפשר שימוש בהם לכל מי שאין לו ממ"ד או מקלט בבית .לאור זאת ולמרות העדר הנחיה
כזו מהמועצה ,פתחנו את המקלטים וניקינו אותם .לצערנו לא קיימת הזנת חשמל במקלטים ,מאחר
והמועצה מסרבת לחברם לחשמל מחשש לגניבות חשמל .קיימים בגאולים  11מקלטים ,רק חלקם בנויים
בשטח ציבורי והיתר בנחלות .בכוונתנו לפנות למועצה לביצוע עבודות תחזוקה נדרשות בכלל המתקנים:
צביעה ,שילוט ,בדיקות מתקני חשמל עצמאיים וכיוב'.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -יש לטפל מול בטחון המועצה בשיפוץ המקלטים – באחריות יריב.
יש לעדכן את כל התושבים היכן מצויים המקלטים הציבוריים הפתוחים שיידעו לרוץ אליהם כשהם בחוץ וכן
לפנות לבנות שירות שעובדות בפיקוד העורף כדי לקבל סיוע בהדרכת המבוגרים – באחריות אורה.
יש לפעול לה קמת צח"י במושב לחיזוק הביטחון האישי והציבורי ,לקבל מהמועצה ציוד עזרה ראשונה למושב
ולזמן את אחראי הביטחון של המועצה לפגישה של ועדת הביטחון – באחריות וועדת ביטחון
ב .כלבים משוטטים

יריב עדכן שמתקבלות תלונות רבות של תושבים על צואת כלבים בגנים ציבוריים ומדרכות ,וכמו כן על
כלבים משוטטים ללא בעליהם .מוצע לפזר מתקני שקיות ושילוט באזורי הגינות כדי לעודד ולאפשר בקלות
איסוף צואת כלבים .יבוצע ניסוי פיילוט במס' גינות ציבוריות על מנת לנסות ולהפחית תופעה .במקביל
תבוצע הגברה באמצעות במועצה לפעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים משוטטים
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים להקצות לכך תקציב לניסיון להגברת המודעות ולתמיכה
בקהילה ,בסך של עד  ₪ 3,000ובמקביל הגברת אכיפה באמצעות המועצה
ג .שילוט רחובות

יריב עדכן ,בהמשך לפרויקט של ועדת איכות הסביבה בנושא שילוט רחובות ומספור הבתים ,שנערכה
פניה של הועד למספר ספקים לקבלת הצעות מחיר להחלפת שלטי הרחובות.
שילוט מלא הכולל שלטי עסקים ומבני ציבור הוא פרויקט יקר מאוד ולכן כסדר עדיפות נתחיל בשילוט
הרחובות.
לשאלת חברי הועד הסביר יריב שהצעה לשילוט של בתים ומשקים תגובש ותוצע לתושבים שירצו בכך,
כנגד תשלום ,וזאת לאחר שמספור הבתים יאושר על ידי המועצה.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים את התקציב הדרוש לשילוט רחובות המושב בסך של
כ .₪ 17,000-מורים שהשילוט והתשלום יחלו רק במאי והתשלום ייפרס ל  5-תשלומים בהתאם לתקציב הועד
– באחריות אורה.
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ד  .פינת מחזור מרכזית

יריב עדכן שהנהלת האגודה אישרה את הקצאת השטח לפינת המחזור המרכזית .כשלב ראשון נדרש
לבצע כרגע עבודה של פינוי האסבסט ופיתוח המקום.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים את התקציב הדרוש לפינוי האסבסט והפסולת בסה"כ של
כ  .₪ 10,000-כשתגובש הצעת מחיר לביצוע ההקמה של פינת המחזור יש להביאה לאישור הועד.

ה .תחזוקה שוטפת
יריב עדכן שנדרש לטפל במהלך הקיץ ברטיבות שמגיעה מגג המועדון – לסדר את הגמלונים ולהוביל את
המים מהגג מטה וכן באטימת ראש הגג לאור נזילות שהתגלו בחורף האחרון .מדובר בעלות של כ3,000-
.₪
בנוסף ,החלפת פנסים שרופים במגרשי הספורט מבוצעת על ידי משאית ייעודית מטעם המועצה ,ולכן
נדרש לייצר פתח כניסה מתאים למשאית למגרשי הספורט ,גם את בעלות מוערכת של כ 3000-ש"ח.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מאשרים את התקציב הדרוש לתחזוקת גג המועדון והתאמת גדרות
מגרשי הספורט לכניסת משאית תאורה בעלות כוללת של כ  6000-ש"ח.
תושבים שמבקשים לשחק במגרש הכדורגל דרך קבע מתבקשים לפנות ליריב יוסף לקבלת מפתח שיהיה
באחריותם המלאה לפתיחה ולסגירה על מנת למנוע מכלבים להיכנס למגרש.

נושא  :3הגביה של מיסי הועד
יריב עדכן שמדובר בתהליך קשה ואפילו מייסר ,שדורש עבודה קשה מול התושבים למרות שזו חובה
מכוח דין לשלם את המיסים ולמרות שלא ניתן לקיים את פעילות הועד אם הגביה לא תהיה מלאה.
עדכן שרונית משקיעה זמן רב בתהליך הגביה ,ונעזרת ביריב ובאורה.
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נושא  :4סיכום אירועי פורים
טל מדר ציינה שהתקיימו שלושה אירועים במושב לציון פורים במסגרת הקהילה :מסיבת פורים למבוגרים,
אירוע קריאת מגילה מסורתי ואירוע פורימי לאוכלוסיית ילדים ונוער ובנוסף התקיימה חלוקת משלוח מנות
לאוכלוסיה המבוגרת באמצעות תנועת הנוער.
נדרשת הפקת לקחים ללמידה בעתיד:
 למרות השתתפות יפה של תושבים בכלל האירועים ,עדין נדרש ויש לעשות יותר על מנת להגדילולהעצים את כמות התושבים המשתתפים וזאת באמצעות :שיפור הדיוור ושיטת ההודעות
לתושבים.
 באירוע קהילה למשפ' נדרש לצמצם שטח פריסה . נדרש להגדיל את כמות המתנדבים בחלוקת שי/משלוחי מנות לתושבים וותיקים.בחלוקת משלוח המנות למבוגרים  -היה חוסר בנוער ובמדריכים לחלוקה כי בגלל העדר כתובות במושב
התבזבז זמן על איתור הבתים.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -א .ניתן לשפר את הפרסום של אירועים קהילתיים ,על ידי הוספת
פלריגים בכניסות למושב ,חלוקת פליירים למבוגרים ,וקישוט המושב ברוח החג כשהמושב מארגן אירוע שנתי
מרכזי.
ב .כדאי לרכז את כל הפעילות לקהילה במקומות ההתכנסות המתאימים לכך כמו גבעת שלום או פארק
השעשועים כדי לייצר מפגש קהילתי רחב ותחושת הפנינג כשהפעילויות עצמן יכללו מענה לכל האוכלוסיות,
כולל לקהל המבוגר.
ג .נדרשת התנדבות תושבים נרחבת יותר להרמת אירועים כדי לאפשר רמת מורכבות גבוהה יותר וביצוע של
אירועים רבים ולאורך זמן.

נושא  :5אישור מתווה ותקציב טיול קהילתי פסח
אורה הציגה את מתווה הטיול המוצע לקראת פסח לתושבי גאולים ,שמארגנים לילך ראיבי ,זיו מדר ושקד
נחשון שהיא מדריכת טיולים מוסמכת .היעד המוצע הוא באזור קיסריה .חברי הועד סברו שנכון לבחור יעד
רחוק יותר מהבית על מנת לאפשר גיבוש והנאה גדולים יותר מנופי הארץ בעונה הזו.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -א .יש לבחון יעד טיול מרוחק יותר לשם השגת המטרות שהועלו
בדיון .ב .יש לוודא שקיים ביטוח לטיול .ג .יש לוודא שיוצאים לטיול עם מדריך מוסמך ובעל רישיון – באחריות
אורה.
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נושא  :6אירוע יום השואה  1.5.2019ויום הזיכרון
טל מדר עדכנה שהיא מרכזת הפקת טקס יום השואה ..אמרה שהוא יהיה מורכב משני חלקים עיקריים:
חלק אחד שהוא טקס קצר ,של כ 20-דקות ,כפי שנעשה מדי שנה ,אך הפעם מי שיבצעו אותו יהיו בני
הנוער מכיתה י"ב שחזרו מהמסע לפולין ולא התנועה.
חלק שני יהיה מפגש עם ניצולת שואה שתספר את סיפורה כחלק מאירועי "זיכרון בסלון" שמתקיימים
ברחבי הארץ.
טל מדר אמרה שיצרה קשר עם שוש טרייסטר שהיא ניצולת שואה על מנת שתגיע ותספר.
'זיכרון בסלון' מיועד לאוכלוסיה הבוגרת במושב ופחות לילדים ולנוער.
גם בתנועה תהיה פעילות לנוער בקשר עם יום השואה.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :)0 -לגבי טקס יום הזיכרון – יריב וטל מדר יישבו עם אודי נחשון לתכנן
את הטקס לחללי צה"ל .אורה תבחן בעזרת זיו מדר וציפי נחשון לנסות לקדם גם ערב סיפורי לוחמים וערב
שירה בציבור אח"כ בגבעה.

נושא  :7אירוע מתגייסים
טל מדר עדכנה שבהמשך להחלטה בישיבת הועד הראשונה ,לילך ראיבי והיא נפגשו עם שכבת י"ב
גאולים כדי לארגן ביחד איתם אירוע מתגייסים .המטרה היא לציין סיום פרק ילדות בחיים ומעבר לשלב
אחר של לקיחת אחריות לטובת הכלל ,בדרך שגם מתאימה להם ,גם מערבת את הוריהם ,וגם עומדת
במגבלות תקציב .ההעדפה של השכבה הייתה לחוויה קבוצתית ומגבשת ולא למסיבה .דיברו על משהו
כמו טיול של יומיים לכיוון אילת .הי"בניקים לקחו על עצמם לחקור ולקבל החלטה על הטיול והחוויה
המועדפת עליהם ,כמובן בסיוע והכוונה של אור דהן המד"ב ,לילך וטל .הכוונה היא שבעת החזרה מהטיול
הם ייפגשו עם ההורים לפריסה משותפת כשהכיבוד מעשה ידי ההורים ובני המשפחה.
החלטה (בעד –  ;4נגד –  ;0נמנעים  :) 0 -מברכים על הובלת התכנון על ידי בני הנוער עצמם – לקיחת אחריות
ראויה ההולמת את השלב הזה בחייהם .יש להביא את תכנון האירוע והתקציב המבוקש לאישור הועד.

נושא  :8עדכון מעדי לשם לגבי פעילות המועצה בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה
עדי עדכן שהגיע לישיבה על מנת להכיר את הועד ולראות כיצד הוא יכול לסייע בעשייה ולהשתלב בה.
תיאר את סוגי הפעילות שניתן לקבל בעזרתו מהמועצה .בירך על העשייה היפה של הועד המכהן.
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קביעת מועד ישיבת הועד הבאה והנושאים שעל סדר יומה
יריב הודיע שישיבת הועד הבאה תתקיים ביום חמישי ה 11.4.2019-בשעה  ,19:00כשעל סדר יומה של
הישיבה יהיו הנושאים האלה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

אישור פרטיכל ישיבה קודמת.
אישור דוח בוחן מאזן לשנת 2018
מצלמות בטחון וגזם – עדכון סטטוס
סקירה וסיכום של רבעון ראשון 2019
אישור תכנית עבודה ועדת תרבות לרבעון 2019 2
עדכון סטטוס ארגון אירועי מתגייסים ,טקס יום השואה וטקס יום הזיכרון.
קביעת מועד לכנס תושבים ראשון.
שונות

בהעדר 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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