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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 7/2021פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 

 3.9.2021 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 

 טל פריאל מן  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 בחירת מתכננת –בית הקשיש פרויקט  .2

   גדר בטיחות בית כנסת בית אל .3

 עדכון   - מגרש הכדורגלפרויקט  .4

 תב"ר   –תקציבי מועצה  .5

 נוער   .6

 שונות .7

 ראש השנה ביחד עם המתנדבים במושבלכבוד הרמת כוסית  .8

 

 : 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 בחירת מתכננת  –בית הקשיש  פרויקט: 2נושא 

של תכנון  היים קיבל הצעת מחיר של מתכננת אחת, לטובת  תונים קודמים, עדכן יריב שבינבהמשך לעדכ

הצעות לפחות לפני קבלת החלטה. פירט את סדרי    2, שהיא סבירה, אבל הוא ממתין לעוד מבנה בית הקשיששיפוץ 

שניתן להתקדם אתה   ויש תכנית מסודרת  הושלם  הגינון מסביב לבית הקשיש כבר  דיווח שתכנון  הצפויים.  הגודל 

 לשלב בחירת קבלן מבצע.  

הצעות מספקים שיש עליהם ה מלצות איכותיות ולבחור את ההצעה  אמר שבכל אנשי המקצוע המאמץ הוא לקבל 

המושב   מתוך  מקצועיות  מעצבות  שתי  המקצועיות  ובבדיקה  בבחירה  אותו  שמלוות  אמר  מביניהן.  ניצה   –הזולה 

 ועד כשתושלם הבדיקה.  ושטרויך ורינת יוסף והן יציגו את המלצתן ל

מיכים את יו"ר הועד  אלש"ח, ומס  20החלטה: מאשרים לטובת עלות מתכננת למבנה בית הקשיש תקציב של  

 לקבל החלטה לאחר שיקבל את המלצות יועצות הועד לנושא זה.  

 

 גדר בטיחות בית הכנסת בית אל : 3נושא 

של בית הכנסת,    גדר בטיחות סביב החצר הפנימיתהזכיר שהועד מנסה לקדם לאורך זמן רב בנייה של  יריב  

יריב  .  שדורש מימון מתב"ר של המועצה לאור העלות של פרויקט כזה  כרגע אין תב"ר לטובת הנושא ולפיכך הגיע 

והו המועצה שהמועצה  הרגילים. מדובר  ולסיכום עם  שווים מתקציביהן  הפרויקטים בחלקים  יממנו את  המקומי  עד 

 . של חומרי הגלם בחודשים האחרוניםכבדה ההתייקרות , בשל הח"אלש 40-כבעלות מוערכת של 

אחד(  החלטה לפרוייקט    :)פה  להקצות  ידי    20מאשרים  על  יאושר  מקביל  מועצה  שתקציב  ובתנאי  אלש"ח 

   .המועצה לפני שיוצאים לביצוע
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 שדרוג מגרש הכדורגל: פרויקט 4נושא 

טיוטת  יריב   העברת  להיות  שאמור  המועצה,  של  הבא  למהלך  שממתינים  לואמר  המקומי והסכם  עד 

 ולאגודה להערותיהם והתייחסותם, והביע תקווה שזה יקרה במהלך ספטמבר.  

 

 תקציבי מועצה לטובת תב"רים : 5נושא 

עדכן שבישיבת המליאה האחרונה של המועצה אושרה חלוקת תב"ר לכל יישוב של המועצה, ואנחנו יריב  

זו   במסגרת  שמיועדים    200,000קיבלנו  הקשיש.  של  לפיתוח  ₪,  כבית  עוד  לגייס  עלינו    ₪  200,000-עדיין, 

 נוספים כדי להצליח לממן את הפרויקט. בוחנים חלופות.  

 

 עדכונים שונים   –נוער : 6נושא 

 תחלופה בתנועה .א

לו הצלחה  הוועד מודה לו ומאחל  ממנו ו, והוא מתגייס. הנוער נפרד  עדי הגרעינר סיים שנת שירותטל מדר עדכנה ש

הצלחה     3, למשך  כשבועייםמשלימה בעוד  הכשרה  , שצפוי לעבור  לצוות מדריכים החדשגם  וגיוס נעים. מאחלים 

 של התנועה מתוכננת להתחיל לקראת אוקטובר, עדיין בחוץ, לאור מגבלות הקורונה.  . שנת הפעילות ימים

 

 שנת מצווה ילדי כיתה ז'  . ב

הורי השכבה כדי לתכנן פעילות שנתית לשכבת הגיל הזו, תחת המורכבות של  נציגות של  נפגשו עם    ורינתטל מדר  

 .נופך שלנומפגשים ופעילות עם מצווה ולהוסיף המועצתית לבני ה השתלב בתוכנית  הקורונה. המחשבה היא ל 

 

 סדנת מייקרים במושב  .ג

שיפוץ נדרש  אך  עקרונית  אושרה  במושב  המועצה  של  לנוער  הנגרות  סדנת  שהקמת  עדכן  של    יריב  משמעותי 

למבנה   סמוך  שעומד  המיועד,  המבנה  את  האזרחיהמועצה  האגודה  המשמר  שגם  לאחר  בקרוב,  ייחתם  הסכם   .

 בירכה ואישרה.   
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 שונות  : 7נושא 

 תקלת חשמל ברחוב הראשי   .א

רק תקלה של עמוד אחדיריב עדכן ש ו5בתוך משק  שמוצב    , נותרה  ב,  בו  ניתן לטפל  המשק  גדר  גלל שכרגע לא 

 . באחריות המועצה לפתור את הנושא. חוסמת את פתח הטיפול בעמוד

 

 מושב.  רחבי השקיעות מדרכה ב . ב

 .  ח ליום"ש 2,000-עלות של כב  ימי עבודה מדובר במספר בעזרת אלעד סעדד. הועד מטפל בתיקון השקיעות 

 

 בדיקת עיניים שנייה של מבוגרים במושב  .ג

יום   איכילוב  'לראות' מבית חולים  קיימה עמותת  הקודם,  הבדיקה  יום  של  וההצלחה  הביקוש  אורה עדכנה שלאור 

ומעלה ואכן התגלו בעיות שטעונות טיפול, כך שהבאת הבדיקות אכן    60בדיקה נוסף במושב. נבדקו תושבים מגיל  

 הביאה ברכה.  

 

 דירקטור בחברה הכלכלית של המועצה כר הועד "ינוי יומ .ד

כמו כל רשות מקומית, גם למועצה יש חברת בת שמנהלת פרויקטים שונים ברחבי המועצה, ונדרש בה דירקטוריון  

והמועצה   ועד מינוב,  נציג  התפנה מקום של דירקטור עם פרישתו של  ההנהלה המעשית של החברה.  לפיקוח על 

שה בהתנדבות. כרגע מתקדמים  פנתה ליריב בבקשה שהוא ימלא את התפקיד והוא הסכים. מדובר בתפקיד שנע

 עם הליכי המינוי.

 

 עבודת ההנגשה של המרפאה  .ה

להוראות הדין שחלות עליה,  ם  אורה עדכנה שקופת חולים כללית ביצעה עבודות להנגשת המרפאה במושב בהתא

להחליף   יחזרו כדי  והם  ירודה  באיכות  בוצעו  נראה שהעבודות  הזדמנותמרצפות.  אך  יטפלו באותה    ביקשנו שהם 

 שדרוג הרצפה בתוך המרפאה אך כנראה שהם יסרבו.  חלונות ובתיקון ליקויים נוספים, כמו החלפת  
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 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשפ"ב ביחד עם מתנדבי המושב

לו המסייעים  מתנדבים  של  ארוכה  שורה  הצטרפה  הישיבה  של  זה  המושב  ולשלב  בקידום  המקומי  עד 

הקהילה   לצרכי  הומענה  ליווי  יבמגוון  בואדי טלמון,  פיתוח החממית  כמו  שונים,  פרויקטים  הובלת  בטים: 

ב הועד  של  מקצועי  ליווי  בו,  והגינון  המושב  מבני  חיצוני של  טיפוח  במושב,  המבוגרת  פיתוח  האוכלוסיה 

 תשתיות ועוד.  

וליתר המתנדבים על תרומתם   והודה לחברי הועד  לכובד השנה החדשה,  את תושבי גאולים  יריב בירך 

הגדולה לכך שהועד מצליח לקדם השקעות ופעילויות רבות במושב, מה שבר ביצוע רק בזכות עשייה של  

 רבים התורמים מזמנם וכישוריהם לטובת הקהילה כולה.  

 

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

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

 

 

 _______________ 

 יריב יוסף,        

 וועד מקומי גאולים  יו"ר


