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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 4/2021פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 

 5.5.2021 תאריך 

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

 טל מן, טל מדר  מוזמנים נוספים

 נעדרו
 

  מציגים

 רוב חברי הועד  קוורום נדרש 

 יריב יוסף הפרוטוקול רשמה  

 

 יו"ר הישיבה: יריב יוסף

 

 יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה. 

 

 :  על סדר היום של הישיבה

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת  .1

 אישור מתווה  –אירוע שבועות  .2

 עדכון סטטוס פרוייקט   –פיתוח חניון ושביל הולכי רגל  .3

 נוהל הנצחה  .4

 עדכון מצב  –תנועת הנוער  .5

 עדכוני מועצה  .6

 שונות: בטיחות, גיזומי עצים, אחזקה שוטפת וכו'  .7

 

 : 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
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 אישור מתווה  –שבועות   עאירו: 2נושא 

על   עומדת  המבוקשת  שעלותו  האירוע,  מתווה  את  הציג  ביום  ₪  8000יריב  אותו  לקיים  היא  הכוונה   .

שבו  13.5.2021 המושב,  של  המרכזי  הקהילתי  באירוע  מסורתית  מדובר  החג.  לערב  יחסית  סמוך   ,

משתתפות כל קבוצות הגיל ובאים לידי ביטוי כל היבטי החיים בקהילת גאולים: דת וחול, חקלאות, חינוך,  

ן וילדי ביה"ס היסודי. בנוסף, ברוח חג מתן תורה,  תנועה וכו'. לפי התכנון, יופיעו מקהלת גאולים, ילדי ג

הקציר   חג  וברוח  בית המדרש,  לותיקי  הוקרה  תינוקות    –נביע  ביכורי  על  נברך  כן  כמו  המושב.  לחקלאי 

במסגרת האירוע נברך את מאי מדר ונודה  במספר( ועל קליטת תושבים חדשים למושב.  18) 2019-2021

האחרונות, לאור בקשתה לסיים את התפקיד ולהיכנס למסלול של   יה הרבה בתנועה בשנתייםילה על העש

 לימודים אקדמאיים.  

יתקיים בהתאם לכללי הקורונה   וכיבוד מותאם להוראות. האירוע  ואטרקציות לילדים  יהיו הפעלות  בנוסף 

 כפי שיעודכנו עד לאותו המועד.  

 מאשרים את מתווה אירוע שבועות ואת תקציבו. : )פה אחד( החלטה

 

  עדכון סטטוס פרוייקט –פיתוח חניון ושביל הולכי רגל : 3ושא נ

המרכזי   החניון  שדרוג  פרוקט  של  בעיצומו  שאנחנו  הזכיר  המושב,  יריב  הרגל  של  הולכי  שביל  והארכת 

הגפן  מ החניון,  רחוב  סוף  מושביכגם  עוצב  שיועד  מורשת  סופר  שביל  אפרת  מקצועית  אוצרת  ,  בעזרת 

 תושבת היישוב.  

)מזרחית  הלמידה  מרכז  מאחורי  קטן  אמפיתיאטרון  ויוקם  החניון,  נפח  במעט  יורחב  העבודות  במסגרת 

 . 'פודטראקהנדרשות לתפקוד איכותי של ה'התשתיות למועדון הנוער(. בחניון יוצבו גם 

 

 סטטוס התקדמות – נוהל הנצחה: 4נושא 

יריב עדכן שהועדה שהוקמה לצורך כתיבתו בשלבי סיום של עבודתה, ובקרוב היא תוכל לאשר את הנוהל  

שגובש במסגרתה, על ידי חברי הועדה, והוא יובא לאישור הועד המקומי. אמר שהנוהל נכתב תוך בחינת 

 נהלים של יישובים אחרים והתאמתו לצרכי התושבים בגאולים. 
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  עדכון מצב –תנועת הנוער : 5נושא 

עמוקה   תרומה  כמעט שנתיים של  בחלוף  אקדמיים,  לימודים  לטובת  עוזבת  מדר  עדכנה שמאי  מדר  טל 

עשתה   היא  כי  העזיבה  על  מצטערים  אנחנו  שלו.  התנועה  חיי  וחיזוק  במושב  הנוער  לקידום  ומקצועית 

מד  טל  גדולה.  גאווה  לנו  והביאה  המושב,  בוגרת  והיא  נפלאה,  קלטנו  עבודה  המזל  שלמרבה  עדכנה  ר 

את  עצמה  על  לקחת  הסכימה  והיא  מאוד,  אותנו  שהרשימה  ניצן,  בשם  תיכון  גיל  מדריכת  לאחרונה 

 התפקיד, כך שתיווצר המשכיות טבעית.  

הוסרו,   נוער  פעילות  על  הקורונה  שמגבלות  שמכיוון  טל  עדכנה  השוטפת,  הפעילות  הקיץ לגבי  ייפתחו 

 .  וגם בוגרי שכבה י' שהחמיצו את ההזדמנות בשנה שעברה בשל הקורונה ישתתפו הדרכה  יקורס

ציין את שנת הלימודים האחרונה  ולא זכו ל  ,גיוס  תשהם לקרא   ,רוצים לטפל גם בשכבת יב בנוסף עדכנה ש 

 בגלל הקורונה. 

 

  עדכוני מועצה: 6נושא 

 לבין המועצה: יריב דיווח על שני פרויקטים מיוחדים שנרקמים בין המושב 

קט מתוך  יקימו במושב, ביחד עם מנהלת פרויודנטיות לעבודה סוציאלית  סט  -  'חממית'קט ה פרוי .א

ממה קטנה  חיקט יוקמו  במסגרת הפרונקודת מפגש קהילתית לכל השכבות.  המושב, מיכל צדוק,  

פרית  ות ומפגשים קהילתיים, וננסה שגם ספרגולה להדרכויקט אקולוגי,  להנבטת צמחי תבלין, פרו

ה'חממית' מתוכננת לקום בואדי טלמון, שעבר טיפול ושדרוג  .  חוץ להחלפת ספרים וקריאה במקום

האחרונים.   יריבבחודשים  בעזרת  המושב  מטעם  מובילה  צדוק  דהרי.  ו  עדנה  ,מיכל  הוקצה  רחל 

 תקציב קטן מהמועצה.  לכך 

נוער במימון המועצה  כחוג ללנגרות שיוקם  בית מלאכה  מדובר בהקמת    –לנוער    'makers'סדנת   .ב

יצרנית.   משתלב עם החזון שלנו להפוך את גאולים למרכזי חינוכי הן בלימודים עיוניים להכשרה 

בחינוך   גם  וכעת  וכו'(,  הטניס  הכדורגל,  חוגי  )עם  בספורט  הן  הלמידה(,  במרכז  שהוקם  )כמו 

לטובת   אצלנו  אותו  תקים  המועצה  במועצה"מקצועי".  הנוער  ש  כל  כנראה  להפעיל  נוכל  אך 

 גם חוגים שלנו.   -באמצעות הציוד שיוצב בסדנה 

כ של  מחסן  לכך  שנמצא    50-הקצינו  המתמידים  מ"ר  השעשועים  -באזור  גן  ללא    –  ליד  ועומד 

 . וגם מסיבה זו מדובר במיקום מוצלח מגודר ושמורהוא . שימוש כרגע
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 יקטים הללו מהווים עוד צעד לטובת מיצוב המושב שלנו בתוך המועצה כמושב חזק.  ששני הפרודכן עיריב 

ל  שעדים  ופורום הובנוסף, דיווח שבחלוף מחצית מהקדנציה הנוכחית של הועד, הוצגה העשייה עד כה ב

 . גבוהה להערכה, וזכינו המועצה

ח "ש  21,000השבוע  עצה  עד, העבירה המוולגבי השקעות מועצה, עדכן שבהתאם להתחייבות שניתנה לו

שיפוץ  לטובת    תב"ר מהמועצהתקציב  מנסה לקבל  דיווח שהוא  .  שעשינו במושב  בטיחותפרויקטי     לטובת

ויניה  יהשמרחוב  בית הקשיש ופיתוח הסביבה מ עם שביל בטון    , גן השעשועיםועד לחורשת האקליפטוס 

חסרה  ה  המדרכשהטיפול בהשלמת העדכן  גדר בטיחות בבית הכנסת בית אל.  בניית  ולטובת    ,בטיחותי

המדרכה  שעתל הבטיח לו שהוחל בתכנון קטע  איציק  מול המועצה ומע"צ נמשך ו  עד ינוב וממרכז הלמידה  

 הגפן.   'רחשממרכז הלמידה ועד 

 

 בטיחות, גיזומי עצים, אחזקה שוטפת וכו'שונות: : 7נושא 

יריב דיווח שבדיקת כיבוי האש השנתית ביחס לחשמל של הועד המקומי בוצעה, ותוקן כל מה שעלה בבדיקה כטעון  

ל   ביחס  גם  תבוצע  החשמל  של  כזו  בדיקה  הציבוריים.  המבנים  לכל  תקינות  אישור  קיבלנו  זאת  בעקבות  תיקון. 

 למועדון הנוער וגם ביחס לפודטראק, עם השלמת הקמת התשתית.  

 לטובת עיצוב ובטיחות.  ממשיכים בגיזום עצים בנוסף, 

 

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

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

 

 

 _______________ 

 יריב יוסף,        

 וועד מקומי גאולים  יו"ר


