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  גאולים בייקרי רוכלות זכיין אישור: 2נושא 

להגיש מועמדות לתפעול עגלת רוכלות של    והסביבה גאולים לתושבי 'קורא קולרסם 'יריב הזכיר שהועד פ

 בהפעלת  מוכחת ויכולת ניסיוןמהמציעים:    קורא הקול  דרישותעיקרי   את פירטה מדר  טל  בייקרי במושב.

אחריות להכנת  ו ה"פודטראק" של ואיכות אסתטיקה, רשויותמה כדין רישיונותמהסוג המבוקש,  "פודטראק"

 .תשתיותה

,  תורן גית, שהוגשה על ידי חאחת צעהעד המועד האחרון להגשת ההצעות התקבלה רק הש  יריב דיווח

 בעיןפודטראק כזה   מפעילהעומדת בדרישות הקול הקורא, ובמסגרת ניסיונה כבר  , שתושבת צור משה

אמר שחגית רואיינה בעקבות הגשת ההצעה ועשתה רושם חיובי וטוב, תדע להתנהל ולתת שירות    .שריד

של   התקשרות, אבל ההתמורה ממחצית הזכיר שהמיזם אושר גם על ידי ועד האגודה שתהנה  לקהילה.  

אמר שכחלק מהגשת ההצעה היא חתמה על ההסכם מצידה, וצירפה  .  המקומי  עם הועדהזוכה היא רק  

לו ולהגיש  להשיג  עליה  זכייתה  את  יאשר  שהועד  ככל  אך  שנדרשה,  ביטוחים,  והמקדמה  נספח  גם  עד 

האזורית.  המועצה  של  הפעילות    ואישור  לתחילת  ההערכות  תתחיל  הועד  אישור  קבלת  שבעקבות  אמר 

המקווה היעד  הפסח  כשתאריך  לאחר  סמוך  ניקוז  הוא  מים,  חשמל,  נקודת  כוללת  ההערכות   תשתיתו. 

כמו   של הסביבתית השגת    מעוצבת פודטראק הזמנת,  מכובדחוץ    ריהוט,  סינטטי דשאהמקום  וכמובן 

והיא תשלם כאמור דמי שימוש חודשיים.  החוזה נכרת לשנה עם    אישור המועצה. הוצאות ההכנה עליה 

   צים.  אפשרות הארכה ככל שמרו

מאשרים להכריז על חגית תורן כזוכה בקול הקורא ומאשרים את התקשרות הועד איתה :  )פה אחד(  החלטה

קידום  על  מברכים  המושב.  מזכירות  שליד  החניה  במתחם  )בייקרי(  ומאפה  קפה  של  פודטראק  להפעלת 

 המהלך.

 

  מזכירות בחניון  טיפול: 3נושא 

גינון.   ומעט  גרוס  אספלט  הוספת  ידי  על  המרכזי,  בחניון  לטפל  יש  המושב  בתשתיות  הטיפול  במסגרת 

אבל כיוון שלא זכינו  . זו השקעה שלא תוכננה בתקציב  ₪  10,000, בסביבות  לשדרוג מחיר הצעות קיבלנו

לחגוג את פורים בתקציב שיועד לכך, אז יש לכך מקור תקציבי אם נסיט אותו לשם כך. זה חשוב כי ללא  

 הטיפול הזה החניה לא תוכל לקלוט את הפעילות של הפודטראק כראוי.  
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ת מגרש  מאשרים להסיט תקציב מחגיגות פורים שבוטלו בשל הקורונה ולהשקיע בתחזוק:  )פה אחד(   החלטה

 ₪.   10,000-הנחיה של המושב בעלות מוערכת של כ

 

 מזכירות  חניון עד הגפן מרחוב רגלה הולכי שבילהארכת  – פיתוח  עבודות: 4נושא 

דרך הולכי הרגל הפנימית,   את לפתחיריב עידכן שגייסנו את הנוער בתקופת הקורונה למחשבה כיצד ניתן 

דרך  להמשיך את    ואתגבש המהפתרון שהכדורגל, כך שתמשיך עד המזכירות.    שמסתיימת כיום במגרש

ביציאה   הקיימת  הגפןהניקוז  ובצ  מרחוב  בצדם  הכדורגל,  מגרש  לצד  ולאורך  הנטועים  העצים  של  לם 

. על מנת לאפשר את ביצוע השביל בצורה נאותה וגם לאפשר  מועדון הנוערהמגרש ועד לחניון המזכירות ו

גדר המגרש   את  להסיט  נדרש  ואחזקה שוטפים,  פנימה    3טיפול  אורכו.  מטר  פוגע  לכל  לא  וזה  )נבדק, 

המגרש לנו  (בתקניות  שיש  פנימיים  כוחות  בעזרת  מורשת,  כשביל  השביל  את  לעצב  היא  המחשבה   .

וץ כזה, עם ספסלי ישיבה לאורכו, ועם תוכן. אפרת סופר כהן היא  במושב שיסייעו ביצירת מעין מוזיאון ח

לקבלת   נפנה  הועד  באישור  השלום.  בגבעת  שתחילתו  הזה  לפרויקט  לסייע  והסכימה  מוסמכת  אוצרת 

מטרות  קט עונה למאחר שהפרוי,  המועצה של מוניציפאליתה ועדה התקציבהתקציב יגיע מ.  הצעות מחיר

  )דרך בטוחה להולכי הרגל(. במושב ובטחון הנגשה שיפורהתקציב הזה, של 

לקדם את פרוייקט הארכת שביל הולכי הרגל במושב עד המזכירות ובכלל זה הצרת מגרש    מאשרים:  החלטה

 מטר על מנת לאפשר את הקמת השביל בכפוף לתקציב מועצה.  3-הכדורגל ב

 

  תקציב הערכת ואישור פרויקט עדכון - הקשיש  בית מועדון: 5נושא 

על התקדמות התכנון של השיפוץ, ביחד עם ניצה שטרויך ורינת יוסף מצד העיצוב, ציון יעקב    עדכנה  אורה

ועלותם   השונים  הרעיונות  ישימות של  בוחנים  כרגע  הנוף.  אדריכלות  מצד  ברזילי  ועידן  האדריכלות  מצד 

-מ  ועד אין אפשרות להקצות יותר וול  ₪  250,000-נראה שבכל מקרה מדובר על עלות של כהמוערכת.  

להגיש    ₪  90,000 שמאפשרים  ממשלתיים  ממקורות  או  מהמועצה  תקציב  לגייס  בלי  נתחיל  שלא  כך 

 בקשות. 
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לא    מאשרים:  החלטה אך  לכל בוגרי המושב,  פרוייקט תכנון השיפוץ של בית הקשיש לטובת בית  לקדם את 

 לפני וידוא קיומו של תקציב מספק לכל השיפוץ, כולל 'הפתעות בשיפוץ'. 

 

 ביה : ג6נושא 

למרות מאמצי הגבייה שמבצע הועד, בהתאם לחובתו החוקית והציבורית, יש מספר חובות  ש עדכנה אורה

ארנונה שלא הצלחנו לגבות. מדובר במספר חייבים מצומצם אך עם חובות מצטברים משמעותיים. לפי דין  

גביית ארנונה גם  אסור לועד לוותר על גביית חובות ולפיכך נבחנה אפשרות להעסקת עורך דין שמטפל ב

עצמה.   על  זאת  לקחת  שסירבה  המועצה  לעזרת  שפנינו  לאחר  זאת,  בתחום.  ומנוסה  אחרים  במושבים 

 הכוונה היא לטפל כך רק בסרבני תשלום ולא בבעיות איחור קלות של תושבים, שקורות לעיתים.  

 לגבות בכוחות עצמו.  התקשרות עם עורך דין לצורך גביית חובות קשים שהועד אינו מצליח מאשרים: החלטה

 

 גאולים ב הנצחהיקט : פרו7נושא 

יריב הזכיר שעל פני תקופת הכהונה של הועד היו מספר פניות בבקשה לאפשר תרומות להנצחת תושבי 

 כדי וכללים תועקרונ גבשגאולים שנפטרו. מדובר בנושא רגיש מאוד, ולכן החלטנו להקים ועדת משנה שת

נושא    תרומות להנצחת תושבים באופן שיהיה הגון וראוי.  לאפשר טל מדר הסבירה בקצרה כיצד מטופל 

ההנצחה ביישובים אחרים. הועדה מורכבת מיריב יוסף, יואב צברי, אורה חריש, ציפי נחשון, טל מדר וטל  

 מן. 

ליריב ע לקרוא  הצעה  ציבורי עלתה  הנצחה  שכחלק ממהלך  הספורט,  ודכן  למגרשי  ואדי שבין המחסנים 

ששופץ לאחרונה במסגרת נטיעות טו בשבט, בשם "נחל טלמון" על שם גרעין ההתיישבות התימני שהקים  

 את המושב.  

 .בשם "נחל טלמון"שזורם מהגנים ומזרחה, מדרום למגרשי הספורט,  לוואדילקרוא  מאשרים: החלטה

 

 גאולים  שטחים שימור : 8נושא 
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פרויריב   להקמת  רעיון  שעלה  כך  דיווח  לשם  גאולים.  מושב  בשטח  חורף  ובריכת  יער  של  סביבתי  יקט 

יקט כזה. הרעיון  ציבורי קיים שניתן לעשות בו פרו  נדרשת הקצאת קרקע חקלאית מהאגודה כי אין שטח

 כרגע בבחינת ישימות מול ועד האגודה.  

 

 ונוער  חינוך עדכוני: 9נושא 

תה מאוד מאתגרת לפעילות הנוער לאור מגבלות ההתכנסות, יהקורונה הי  דכנה שכל תקופתטל מדר ע

אבל למרות זאת, בעזרת צוות ההדרכה הבוגר בהובלת מאי הצלחנו בכל זאת לקיים פעילות קבועה גם  

בחודש האחרון, גם אם חלקה היה בזום כדי לצמצם תחלואה. השכבה היחידה שמתקשה ליהנות מזה כי  

 שייכות לתנועה לפני הקורונה היא שכבה ד'.  לא הספיקה לחוות את ה

 

  עצמאות/זיכרון ימי/פורים - קורונה בימי  תרבות: 10נושא 

והסתפקנו בנטיעות של שכבת הנוער הבוגרת   יריב הזכיר שבטו בשבט נאלצנו לוותר על מפגש קהילתי 

אחרי השקעה בשיפור התשתיות שם על ידי הועד. אורה אמרה שמתקשים לתכנן פעילות    "טלמון"  בוואדי

משאי של  מעבר  מאשר  יותר  לעשות  יהיה  ניתן  שלא  היא  וההערכה  הצפויות  ההנחיות  בשל  ת  לפורים 

ולו במושב אבל אם דוכן מסוי  שמחה. אמרה שהיה רצון לקיים דוכנים,  יהיה פופולרי תיווצר בתפזורת  ם 

התקהלות אסורה. הוצע לאמץ רעיון שכבר מיושם מספר שנים ביישובים אחרים, בסגנון ממתק או ברדק  

ת ממתקין / משלוח  (, שבו בתי תושבים שמעוניינים בכך יהיו פתוחים לחלוקtreat or trickשיש בחו"ל )

 מנות לילדים מחופשים שיעברו במושב בין הבתים.  

 וזו בזום קיימנו אותם   שעברה שנהמערכות ישראל. ב חללילו לשואה רוןהזיכ  ימי הם  הבאים האירועים

נ שנשקלת האפשרות וגם עם הנוער.  ומשפחותיהם, לצלם   סיפורים להביא נסהגם הפעם,  של תושבים 

 מראש ולהקרין בזום, וכן לחלק נרות נשמה בין הבתים. ננסה גם להביא הרצאה.  

 .שירצו למי משפחות לפיקניק ציבוריים שטחים להכשיר ננסה העצמאות יוםל
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 ונות : ש11ושא נ

ם.  השעשועי  בגן נפל  אקליפטוס, וענף גדול של בית ליד תאורה עמוד נפלתה היום ידכן שבסופה שהייריב ע

 ש"ח. 3500בעלות של  מנוענאלצנו להחליף ו התקלקלה הגינון קלנועיתבנוסף, 

גיזום העצים הציבוריים שעשינו במושב באמצעות קבלן גיזום נמשך יומיים ועדיין לא הצלחנו לגזום את כל  

 ץ.  העצים שטעונים טיפול. נצטרך כנראה לממן יום נוסף במר

 

 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


