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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 2020/3מס' ועד מקומי פרטיכל ישיבת 

 26.3.2020 תאריך

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

 ציפי נחשון  מוזמנים נוספים

 ראיבי שרון ראובני, לילך נעדרו

  מציגים

 רוב חברי הועד קוורום נדרש

 יוסף יריב  הפרוטוקול רשם

 

 יריב יוסף יו"ר הישיבה:

 

 :על סדר יום הישיבה

 . סקירת מצב לפעילות הוועד והקהילה לאור מגפת הקורונה.1
 . העלאת אתגרים ודרכי פתרון.2

 סקירת מצב

 . נכון לעכשיו הפעילות השוטפת המוניציפאלית של הוועד נמשכת כסדרה.1
הסמכות היחידה לביטול, מתן הנחות למיסי ארנונה היא בידי משרד  -. תשלומי מיסי ארנונה 2

 הפנים/מועצה, נכון לעכשיו כל תושב אמור וצריך לשלם את תשלומי מיסי הארנונה למועצה ולוועד כסדרם.
 אפריל, הגביה מתבצעת כראוי ובצורה תקינה.-עוסקים כרגע בגביית מיסי ארנונה לחודשים מרס

ם והכרחיים גם בחירום יהכרחיים לתפקוד הוועד ומתן מענה לצרכים חיוני*תשלומי המיסים כסדרם 
 טבית*מיויאפשר לנו לחזור לשגרה ולהמשך מימוש תכנית העבודה המתוכננת בצורה 

. בשלב זה כל הפרויקטים אשר תוכננו לביצוע בשנת העבודה הנוכחית מוקפאים, בגמר המשבר תבוצע 3
 העבודה והתקציב. הערכת מצב מחודשת, ותעודכן תכנית

 כל הפעילויות הפרונטליות בוטלו עד הודעה חדשה. -. פעילויות חינוך ונוער, חוגים 4
נעשים מאמצים לביצוע פעילויות מקוונות מרחוק, אנו מקווים להפיק סרטון תדמית משמח ברוח התקופה 

 בימים הקרובים.
רועי זיכרון ליום יות בשלב זה, כולל אכל פעילויות התרבות לחודש אפריל מבוטל -. פעילויות תרבות 4

 לחגיגת יום העצמאות.  רוע מתוכנןיהשואה וחללי צה"ל, וא
 במידה וישתנו הנחיות לכינוס התקהלויות וזמן לתכנון וארגון יאפשר, נחשוב איך אפשר יהיה לקיימן.

 בתי הכנסת. ע"פ ההנחיות ההתכנסות אסורה, הועברה הנחייה לכל פרנסי -. התכנסויות בבתי כנסת 5
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למרות המגבלות וחסרונו של מה'ר עובד הוועד, אנו עושים מאמץ  -קיון מושב ונראות י. איכות סביבה, נ6

 קיון המרחבים הציבוריים, פונים לציבור לפעול ע"פ ההנחיות לפינוי פסולת וגזם.ילשמר נ
יזם של חלוקת מזון, שומרים על קשר יומיומי עם התושבים המבוגרים, התחלנו במ -. קשרי קהילה 7

 ארוחה חמה בימי שני ועוגות בסופי שבוע.
 מודים לכל המתנדבים והמתנדבות שלוקחים חלק במיזם חשוב זה.

 בנוסף תעשה פניה למועצה וגופים ציבוריים אחרים לקבלת סיוע.

 מתן מענה לאתגרים 

טה, עבור כל אזור ימונו אזורי שלי 6-לצורך שיפור התנהלות, חולק המושב ל -. מיפוי צרכים ושליטה 1
אחראי אזור, תפקידם יהיה מיפוי הצרכים של תושבים באזור שבאחריותם והעלאתם לטיפול הוועד 

 המקומי
 להלן פירוט האזורים ואחראים:

 אחראים: -רחוב ההרחבה 
 .054-8340636מלי פתחיה נייד 

 050-5397698גאולה נח נייד 
 :אחראים -רחוב השמינייה כולל הגפן והדקל 

 050-5201401אברם פתחי נייד: 
 052-4280292משה פתחיה נייד: 

 אחראים: -רחוב הוותיקים עד משפ' ראיבי כולל 
 . 052-2302563רויטל מדר נייד: 

 . 052-2724172זיו מדר נייד:
 צדוק עד בני ג'ופאדה, אחראי: -רחוב הוותיקים 

 050-6544419בני ג'ופאדה נייד 
 ר הזייתים, אחראיות:רחוב ההשלמה כולל האורן וכיכ

 .050-6247580אורה חריש נייד 
 . 050-5939782עדנה מלאכי נייד 

 אחראים: -שכונת יפה נוף 
 . 050-6555502טל מן נייד 

 054-5555359רונן בר יואב נייד 

 *פונים אליכם ואליכן שוב, לפנות לצוותים על קושי ובעיה, אנו נשתדל לסייע כמיטב יכולותינו*

יק ויבחנו האפשרויות ליצירת קשר ברמה יומיומית, בדגש יתבצע מיפוי מדו -ים/בודדות בודד. טיפול ב2
 אם יוטל סגר מלא.

ם, ישונות למתן מענה באמצעים טכנולגייבחנו אפשרויות  -. מתן מענה להפעלת ילדים ונוער באופן מקוון 3
 ליצירת מפגשים מרחוק.
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 סתיימה הישיבה.העדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה, הב

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

 

 

_____ __________ 

 יריב יוסף,       

 וועד מקומי גאולים יו"ר

 
 


