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פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 9/2021
תאריך
חברי הפורום
מוזמנים נוספים
נעדרו
מציגים
קוורום נדרש
רשמה הפרוטוקול

15.12.2021
יריב יוסף – יו"ר ,רונן בר יואב ,אורה חריש ,לילך ראיבי
טל מן ,טל מדר
כרמלה חג'ג
רוב חברי הועד
טל פריאל מן

יו"ר הישיבה :יריב יוסף
יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.
על סדר היום של הישיבה:
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 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – 13.10.2021
 .2אישור צו המיסים לשנת 2022
 .3אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2022והגשתו לאישור המועצה
 .4אישור דוח כספי לשנת 2020
 .5אירועי חנוכה  2021סיכום
 .6דוח יועץ בטיחות לקראת שנת פעילות 2022
 .7עדכוני נוער
 .8פרויקט בית הקשיש :עדכון תכנון ותקציב
 .9עדכון סטטוס פיתוח מגרש הכדורגל
 .10אישור נוהל הנצחה
 .11שונות
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נושא  :1אשרור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שבהעדר הערות נוספות ביחס לפרוטוקול יראו את הנוסח שהובא לאישור כמאושר סופית והוא
יופץ לתושבים ,כרגיל.
החלטה (פה אחד) :פרוטוקול ישיבה קודמת מאושר.

נושא  :2צו המיסים לשנת 2022
יריב הזכיר שכמדי שנה נדרש שגם הועד המקומי יאשר את הצו על מנת לאפשר גבייה תקינה של ארנונה.
עדכן שהשנה ישנה התייקרות של  1.92אחוז בהתאם להנחית משרד הפנים.
החלטה (פה אחד) :מאשרים את צו המיסים לשנת .2022

נושא  :3אישור דוח כספי 2020
רואת חשבון כרמלה חג'ג הצטרפה לישיבה להצגת נושא זה .הסבירה שכעת מאשרים סופית את הדו"ח
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הכספי לשנת  2020בהתאם לכללי המועצה .אחרי האישור ,יש להגישו למועצה .עברה על הדו"ח והסבירה
אותו ,לרבות ביחס לדו"ח של שנה קודמת .השיבה על שאלות החברים לגבי אופן הרישום החשבונאי ביחס
לתזרים המזומנים .הבהירה שזה רגיל שאין מינוס בחשבון הוועד (במיוחד כשהוועד מנהל חשבון שאינו
מאפשר חריגה) ,ובכל זאת  -הרישום החשבונאי יראה הפסד .הסבירה שזה נובע מהבדלי עיתוי ומעבר
הוצאות בין שנים מבחינה רישומית .בכל מקרה ההפסד זניח –  3,000ש"ח.
החלטה (פה אחד) :מאשרים את הדוח הכספי של הועד לשנת  2020ומסמיכים את יו"ר הועד ואת הגזברית
לחתום עליו ולהגישו למועצה כנדרש.
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נושא  :4תקציב 2022
בהמשך לדיון הראשוני בתקציב ,בישיבה הקודמת ,הציג יריב בפירוט את הצעת התקציב לטובת פעילות
הועד לשנת  .2022הסביר את הפירוט של סעיפי ההכנסות וההוצאות במתכונת הניהול הפנימית המפורטת,
והזכיר שאופן ההגשה למועצה הוא שונה ,בהתאם לטופס והמבנה המבוקש על ידה .התקציב הכולל עומד
על  ,₪ 1,470,500וכולל  500,000ש"ח שצפויים להתקבל מהמועצה מתקציב תב"ר .ככל שלא יתקבלו
הכספים הללו מכל סיבה שהיא ניאלץ לבצע פחות דברים מהמתוכנן.
החלטה (פה אחד) :מאשרים את תקציב הועד לשנת  2022ומסמיכים את יו"ר הועד להגישו למועצה במתכונת
המבוקשת.

נושא  :5סיכום אירועי חנוכה
יריב הציג את שורת האירועים שקוימו לציון החג ,לכל חתך גילאים .הרצאת מבוגרים של נתי נגר ,אירוע
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קהילה כללי לנוער ובוגרים ,ואירוע ילדים קטנים עם אביגל .אמר שמסיבת החנוכה לנוער והבוגרים זכתה
להצלחה רבה וניכר שהקהילה זקוקה למפגשים כאלה .עדכן שהעלות הסופית עמדה על כ 6,400-ש"ח,
בגין :מפעיל ,מתנות קטנות ,סופגניות ,קישוטים וכו' .עדכן שההרצאה הקרובה של נתי נגר תהיה על לוח
השנה הלועזי ותתקיים ביום רביעי  29.12בשעה  19:30במועדון חברותא (בית הקשיש).
הודה לו ולאביגל על ההתנדבות לטובת הקהילה והעשרתה.
החלטה (פה אחד)  :מאשררים את תקציב אירועי חנוכה ומברכים על ההצלחה בהוצאתם לפועל למרות המורכבות
של תקופה זו.
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נושא  :6דוח יועץ בטיחות
יריב דיווח שלאור הנחיות המועצה לגבי כללי הבטיחות לקיום אירועים ,יזם הועד ביצוע של סקר בטיחות
למועדון הגדול כדי ליישם המלצות לשיפור בטיחות .עדכן שאת המלצות כיבוי אש כבר יישמנו ,המלצות
חשמל – בתהליך ,והעלות הכבדה – החלפת דלתות חירום ודלתות מילוט בהלה ,תבוצע בתחילת 2022
לאחר בדיקת מספר הצעות מחיר.
הוסיף שבהזדמנות זו בוצע סקר בטיחות גם לבית הקשיש ולמבני מועדון הנוער ואנחנו נטפל בהמלצות גם
שם.
החלטה (פה אחד) :מאשרים הקצאת המשאבים הדרושים ליישום המלצות סוקר הבטיחות לטובת המשך קיום
אירועי קהילה במתחמים הציבוריים במושב.

נושא  :7עדכוני נוער
טל מדר עדכנה שקלטנו מדריך גיל תיכון חדש בשם עוז .הוא על סף גיוס .עד הגיוס ,בסביבות מרץ ,הוא
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ישמש כפרויקטור לשכבת חטיבת הביניים בעיקר ,ולאחר הטירונות יחזור וירכז גם את שכבת גיל תיכון .הוא
צפוי להישאר אתנו תקופה ארוכה מה שיסייע ליציבות שכבת ההדרכה.
לגבי שכבה ז' ,מקדמים את אירועי שנת המצווה ומקווים שזה יחזק את השכבה ויגבש אותה .עירית מדר
ועינת ירון לקחו על עצמן את ההובלה ההורית .התוכנית מסובסדת ברובה ע"י הועד אבל גם ההורים נדרשים
לממן את יתרת העלות .בתוכנית סדנת נגרות שבה יבנו ספסלים ושולחנות קק"ל לטובת המרחב הציבורי
במושב ,במסגרת סדנת "המעצמה" של המועצה שקבעה את מושבה אצלנו במושב ,וכן  4מפגשים עם
מדריך 'שחק' – עמותה שמעבירה תכנים בשיתוף עם המועצה.
אם ירצו ,אפשר יהיה גם לקיים סיור למנהרות הכותל לציון סיום השנה וכל תוכן נוסף יושפע ממידת
המעורבות והיוזמה של הורי השכבה .הכוונה היא שציון שנת המצווה תהפוך למסורת מושבית.
בהזדמנות זו עדכנה שגם בבי"ס דרור מתקיימת מדי שנה פעילות לשכבת ז' ,לטובת הכרות עם יישובי
המועצה ,חלק מבניית הזהות של ילדי השכבה בשנת המצווה ועבודת שורשים .השנה ,מגמת של"ח של
ביה"ס שמרכזת את הפרויקט בחרה להביא את ילדי השכבה לביקור במושב גאולים.
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בנינו מסלול סיור שעובר דרך נקודות ציון מרכזיות במושב :גבעת השלום ,מועדון הנוער ,ואדי טלמון וכו' ,וכן
ביקור במשקים חקלאיים פעילים ,כולל הדרכה של החקלאי 4 .ימי ביקור 16 ,כיתות ,כשילדי שכבה ז'
מגאולים שותפים בהדרכה חבריהם .גאווה גדולה.

נושא  :8מועדון חברותא  -שיפוץ בית הקשיש
מדובר בפרויקט לשיפוץ והתאמתו לצרכים של כל האוכלו סיה הבוגרת במושב :מפגשים חברתיים ,הרצאות,
חוגים ,וכו' .הועד פועל לקדם זאת מאז תחילת הכהונה ,אך עלות היישום היא כבדה ונדרשת לכך תמיכה
תקציבית של המועצה .עד כה השלמנו את שלב התכנון – הן הסביבתי (חזית ועורף המבנה) והן הפנימי,
וכרגע אוספים הצעות מחיר מקבלנים שונים לטובת הביצוע .מדובר במספר סוגי עבודות ולכל חלק נדרש
סוג אחר של מבצע .הכוונה היא להביא בישיבת הועד הבאה את ההצעות לבחירה ואישור של הועד.
עלות הפרויקט כולו מוערכת בכ ₪ 450,000-וכרגע מוקצה לפרוייקט  ₪ 100,000מתקציב הועד לשנת
 ,2022והקצאת של תב"ר מועצתי של כ .₪ 200,000-לכן ,נדרש לגייס עוד כ ₪ 150,000-על מנת להצליח
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להביא את הפרויקט לכדי גמר .ככל שנתקשה בכך ,נבצע אותו בחלקים.

נושא  :9פרוייקטי השקעה מועצתיים – מגרש הכדורגל
יריב ע דכן שלמרות שנוסח ההסכם בין האגודה והועד המקומי לבין המועצה כבר אושר ,ההסכם לא נחתם
בשל קשיים שיש למועצה עם המחו יבות של עמותת הספורט לתקציבים הנדרשים לטובת שיפוץ המגרש
והפעלתו.
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נושא  :10נוהל הנצחה
יריב הזכיר שהוקמה ועדה ייעודית לעבודה על נוהל הנצחה מושבי על מנת לאפשר למי מהתושבים
המעוניינים בכך לתרום כספים להנצחת קרוביהם שהתגוררו במושב ע ד יום מותם ,באמצעות השקעה
בפרוי קטים שונים לטובת הקהילה .טל מדר הכינה וניסחה את הנוהל בהתאם להערות וההמלצות שהתגבשו
בישיבות ועדת הנוהל ,וכעת הוא מובא לאישור הועד.
בנוסף ,מבוקש למנות ועדת הנצחה שתרכז את הטיפול בבקשות הנצחה ותרומה בהתאם לנוהל אם כי כל
בקשה כזו תובא בסופו של דבר לאישור סופי של הועד.
יריב הציע שהועדה תורכב מ 2-נציגי ועד מקומי :הוא ואורה; טל מדר כרכזת חינוך ונוער ,טל מן כיועמ"ש,
ונציגי קהילה שניאותו לתרום מזמנם לטובת הפרויקט החשוב הזה :ציפי נחשון ,דלית שפאן ,עליזה ברזילי,
יואב צברי ומלי פתחיה.
בהזדמנות זו עדכן על פניה של נשיא המדינה ,יצחק הרצוג ,להעלות תרומה למושב להנצחת העובדה שחמו,
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שאול אפק ,היה שותף ללחימה במושב במלחמת השחרור .הוא וחמו גם ביקרו במושב לפני מספר שנים
ביחד עם ראש המועצה מסיבה זו ,וערכו סיור בכל מסלול הלחימה ,וכעת ,משנפטר ,הם רוצים להנציח את
העובדה שנלחם פה לטובת הקמת המדינה.
החלטה (פה אחד) :מאשרים את נוהל ההנצחה וממנים ועדת הנצחה שתרכז את בקשות ההנצחה והתרומה
ותגיש המלצותיה לוועד המקומי בהתאם לנוהל ולצרכי הקהילה .מקווים שפתיחת האפשרות להנצחה כאמור
תענה על הצורך של התושבים .יש לפרסם את הנוהל לציבור.

נושא  :11שונות
יריב עדכן על צרכי תחזוקה שונים שטופלו על ידי הועד בתקופה האחרונה :גיזום עצים בגבעת שלום –
 ;₪ 4,000טיפול בשקיעות ובעיות שונות במדרכות המושב (מספר ימי עבודה ,אלעד סעדד)  8,000 -ש"ח.
נדרש עדיין לטפל במספר בעיות במדרכה של רחוב השמיניה.
חידוש צבע במבני הנוער ומרכז בלמידה –  3,600ש"ח.
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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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