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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 1/2021פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 

 6.1.2021 תאריך

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

 טל מן, טל מדר מוזמנים נוספים

 , שרון ראובני, רוני שרפיטל מדר נעדרו

  מציגים

 רוב חברי הועד קוורום נדרש

 טל מן רשמה הפרוטוקול

 

 יו"ר הישיבה: יריב יוסף

 

 יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.
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 : אשרור פרוטוקול ישיבה קודמת1נושא 

 שבהעדר הערות נוספות ביחס לפרוטוקול יראו את הנוסח שהובא לאישור כמאושר סופית. עדכןיריב 

 : פרוטוקול ישיבה קודמת מאושר.)פה אחד( החלטה
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  2019לשנת דוח ביקורת רואה חשבון לדוח כספי של הועד המקומי אישור : 2נושא 

, חג'ג' שהתקיימה ישיבה עם כרמלהדכן , ועחבר הועד לכל 2019את הדוח הכספי לשנת  העביריריב 

קורת החשבונאית יכרמלה הסבירה את תכני הב בישיבה זו ,9.12.2020רואת החשבון של הועד, ביום 

שהיא בוחנת ודוגמת את הנהלת החשבונות הסבירה שהיא נדרשת לעשות, לפי הדין, על הדוחות. 

ונה כסדרם, שרישום ההכנסות בבנק שאנחנו גובים את כל מיסי הארנהשוטפת כדי לוודא שהיא תקינה, 

היא מנוהלת  -תואם את הרישום במזכירות הועד ובהנהלת החשבונות, שככל שמנוהלת קופת מזומן 

שגם הוצאות אחרות עומדות  תומתועדת כראוי. כמו כן היא בודקת את ההוצאות מול חשבוניות ומוודא

שלאחר כל הבדיקות הללו דכן יריב ע. כספי לא מתנהל עם גרעון הועד ש תבמבחן הסבירות. כמו כן מוודא

וחתמה על אישור  ואת תקינות הניהול והדיווח הכספי 2019-אישרה את הדוחות לכרמלה ונוספות, 

בשורה התחתונה אורה ואושרו על ידי רואת החשבון. ו ועל ידי הדוחות נחתמו על ידישדכן עיריב . מתאים

 דוחות. להועד ביקש את אישור ח. "ש 9,000-כעודף תקציבי של הסתיימה עם  2019

ואת קבלת אישור רואה  2019הדוחות הכספיים של הועד המקומי לשנת החלטה )פה אחד(: מאשרים את 

 החשבון המבקר לתקינותם. 

  סיכום אירועי חנוכה: 3נושא 

בצורה מאוד צנועה, אבל  חגוגדכן שלמרבה הצער, בשל מגבלות הקורונה, נאלצנו גם את חנוכה ליריב ע

 הבינו והעריכו את המאמץ לייצר שמחה ואווירת חג למרות הקושי. חברי הקהילה לשמחתו 

והסתובבו עם הרכב ברחבי המושב בשירה ונגינה ועשו שמח ביום שישי מיקי נח ובני גופאדה התנדבו 

התושבים. דת קהילה לכל נה ועשי צנוע שהכיחילק  ,מאי מדרהובלת ב ,הנוערבכל מקום שאליו הגיעו. 

 אולם הנוער חילק את השי לכל ,מושבהבכל  הספיק לעבורהרכב לא  זמן,ארך מוסיקלי הסיור מאחר שה

  .הבתים

אמר שלהבא, אם ניאלץ להימנע מהתכנסות קהילתית ונלך על רכב מנגן ומשמח, נבחן האם יריב סיכם ו

  לאפשר לכל חברי הקהילה ליהנות.ניתן לחלק את מצעד הצהלה החגיגי הזה ליומיים כדי 

 מודים למיקי ובני שוב על רוח ההתנדבות ולחברי תנועת הנוער שלקחו חלק בפעילות.
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 מבט קדימה לאירועי טו בשבט ופורים: 4נושא 

לקיים מפגש קהילתי. הזכיר שבעבר כבר ו בשבט לא נוכל "טיריב אמר שלמרבה הצער, מסתמן שגם ב

זה לא ניתן לביצוע תחת ההוראות הנוכחיות. אך אירוע מסוג יצרנו מסורת של התכנסות לנטיעות וליצירה, 

, ₪ 15,000-שיועד לכך מתקציבי ועדת תרבות ואיכות סביבה, בסך של כהתקציב לכן, מוצע לנצל את 

שתכלול חזור המרכזית, ים, בין מגרשי הספורט לפינת המלדלהקמת פינת חמד נוספת במושב, מול גני הי

בנוסף, ילדי גן . 28.1.21-התיכוניסטים כהתנדבות בועיבוי צמחיה. את הנטיעות יבצעו  ואדיוהסדרת ה

 פלוס.  70 איעציץ קטן לגילשקמה, אם יתאפשר להם, ישמרו את המסורת של חלוקת 

רור מה יהיה מצב התחלואה וההנחיות עד אז לאור בפברואר ולא ב 28-יריב אמר שהשנה פורים הוא ב

 החיסונים, אז אנחנו מחכים. 

ההשקעה באירועי טו בשבט וטיפוח פינת חמד נוספת במושב ואת התקציב החלטה )פה אחד(: מאשרים את 

 הנדרש לכך. 

 גאולים חינוך ונוער: 5נושא 

לקיים פעילות לייצר ות ומאי משתדל. טל מדר ושהתנועה שוב מושבתת לאור הנחיות הסגריריב הזכיר 

  למרות זאת באמצעות מפגשי זום, אבל זה לא טריוויאלי.

  שיפוץ מרכז הלמידה  :6נושא 

וסייע מאוד לילדים לשמור על מסגרת לימודים תומכת,  ,, שהיה פעיל עד כהמרכז הלמידהשגם  דכןעיריב 

נסגר זמנית עקב הסגר ההדוק. אמר שניצלנו את ההזדמנות לבצע שם את עבודות השיפוץ שתוכננו: 

תנועה, כך שלהגיע למרכז מתחם האלעד סעדד הנמיך את הגדר והאריך אותה עד השביל שיורד ל

וזה כמובן מגביר את הבטיחות של החוצים. בנוסף, לחצות מול השביל, יש הלמידה ולחדר המוסיקה 

שם צמחים, הוספנו ספסלים וצבענו את חזית הבניין. כדי לצבוע את יתר הקירות החיצוניים  נשתלו

 , כך שחזות המקום תשתפר מאוד. תוחלףנדרשים פיגומים ולכן זה יידחה כרגע, אבל דלת הכניסה 
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 הצבת עמדת קפה ובייקרי במושב –קט הרוכלות סטטוס פרוי :7 נושא

יש זמן עד סוף להפעלת עמדה כזו כבר פורסם, ו יריב דיווח שהקול הקורא לתושבי הגאולים להציע הצעה

, יש זמן לבחון ההצעות שיתקבלו, לאביב הקרוברק פתיחה מתוכננת כיוון שההחודש להציע הצעות. 

 לבחור זוכה ולתת לו זמן להיערך. 

תראיין את המציעים כדי לוודא שהזוכה אכן ינהל  איתורעדת הואמר שועניינות. יש התשנראה שדיווח 

 מקום איכותי נקי ונעים לאורך זמן.

החלטה: מברכים על קידום המהלך של הקמת עמדת קפה ובייקרי במרכז המושב לרווחת התושבים 

 והמבקרים במושב.  

 שיפור תעבורה ובטיחות בדרכים : 8נושא 

שבמסגרת הטיפול בשיפור הבטיחות במושב, זיהינו שמכוניות שחונות מול הגנים על מנת דכן יריב ע

ואדי, ולפיכך נציב שם אבנים שימנעו סיכון כזה. ודרדר אחורה לילהביא ולהוציא ילדים מהגן עלולות לה

 המקומותפירט את . דכן שייצבעו באדום לבן כל המקומות שאושרו בתכנית התנועה המעודכנתעבנוסף, 

יה, אזור ייציאה מרחוב ההדס לרחוב השמינהסיבוב הפונה לגנים, : ההעיקריים שמייצרים סיכון בטיחותי

יודע לעשות זאת בצורה תקנית והוא הקבלן מגרש הכדורגל, וליד המכולת. קיבלנו מהמועצה המלצה על 

שהכל יהיה מסומן כגם יצבע את אזור תחנות האוטובוס בכתום צהוב להבהרת איסור החניה בהן. 

המשטרה גם תוכל לבצע אכיפה יזומה, אבל כבר עכשיו, אם מי מהתושבים רואה אדם שחונה על הכביש 

 באופן שמפריע לתנועה ומסכן את העוברים ושבים, הוא יכול לצלצל למשטרה והם יגיעו לטפל. 

 מבקש את אישור הועד. ₪.  4,000-כ –העלות המשוערת של הביצוע 

הוא מקדם מול המועצה סימון של מעברי חציה במושב. כבר אושר לסמן שניים ברח'  עדכן שבנוסף,

ידי ימשני צ שצריכה להיות מדרכה ההרחבה, אבל ברחוב הראשי נדרש אישור של מע"צ, והכלל הוא 

שלושה הכביש שבו עובר מעבר חציה, נצטרך לבצע השלמה כזו במקומות שבהם אין. הרצון הוא לאשר 

 ומול גן אפרת. מול מועדון הנוער מכולת, סומנים: מול החציה מ ימעבר
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לאור הסיכון  ,ינובמושב הגפן ועד  'מדרכה בקטע מרחמאמץ נוסף שמתבצע מול המועצה הוא השלמת 

 העצום שם להולכי רגל. 

בסימון אזורי איסור חניה במושב בהתאם לתוכנית הבטיחות  ההשקעההחלטה )פה אחד(: מאשרים את 

 המאושרת ומאשרים את התקציב הנדרש לכך. הנושא חשוב ביותר. 

 עדכון חוזה חוגי טניס : 9נושא 

אורה עדכנה שקשה לקיים חוגים מאז פרוץ הקורונה וגם מפעילי חוגים שפעילים במושב מתקשים לשלם 

זאת, מאחר ששדרגנו את מגרשי הטניס, ארתור מבקש לקיים שם חוגי  כשנאסר עליהם לקיים פעילות. עם

טניס, ומכיוון שמגיעים אנשים מהסביבה שרוצים להשתמש במגרשים המשופצים למשחקים פרטיים, 

הסכמנו עם ארתור שבנוסף לשימוש במקום לחוגים, כנגד דמי שכירות שלו לועד, הוא גם יתפעל עבור 

זרים לשימוש עצמאי כנגד עמלה. הוא ידאג שהם ישלמו לועד על הועד את ההשכרה של המקום ל

. ההסכם הוא 2021השימוש, וכן לפתוח ולסגור עבורם את המגרשים. חתמנו איתו על הסכם עד סוף יוני 

לתקופה קצרה כדי ללמוד את הנושא ולראות איך זה עובד. אורה אמרה שלתושבי גאולים מוקצים זמנים 

לשלם את דמי השכירות לא יידרש  ארתורסגרים שבהם אסור להפעיל חוג,  לשימוש חופשי. בתקופות

 עבור החוג.

 מגרש כדורגל גאולים : 10נושא 

לב השרון מביעה התעניינות במגרש של המושב ומעוניינת להכשיר אותו לשימוש  עמותתדכן שיריב ע

 פרדסיה, קדימה... שונים במועצות אחרות:  נודדים בין מקומותלחוגי הכדורגל של המועצה כי הם כרגע 

חדרי הלבשה הקמת תחזוקה שוטפת, את השיקום המגרש, ואת בהצעה שהם יממנו אליו פנו שהם  דיווח

', בכפוף לאישור תקציב במועצה לשם כך. אנחנו הבענו נכונות ראשונית בכפוף למספר תנאים: יהיו וכו

יהיה פתוח לשימוש חופשי לתושבי גאולים, והמקום ישמש לאימונים בלבד ולא  המגרשזמנים שבהם 

 . והעמותה לא תעשה במגרש שימוש בימי שבתלמשחקים בין קבוצות, בכלל, 

להתחרות על  גם לווצע מפעיל בית ספר לכדורגל בחלק קטן של המגרש וה ניסןאמר שכרגע ניר בן 

 ההסכם. בנוסף לקיוםבשיפוץ המגרש כולו, ההשקעה 
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 שונות: 11נושא 

 .2020שנת במהלך  –והאוזן הקשבת, התמיכה והעידוד הליווי יריב ביקש להודות למועצה על 

 אמר שבאחריות המועצה לטפל בהצללת גן השעשועים והנושא יוצג בפניהם שוב לאור הקיץ הקרב. 

לאור השיפור במערכת היחסים עם הועדה הדתית כהונה לרב לדאני בעוד שנה, את ההארכנו דכן שע

 והשיפור בשירות לקהילה, בהתאם להסכמות איתו שנה שעברה. 

 

 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


