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 מושב גאולים
 501603799מ.י. 

 8/2021פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 

 13.10.2021 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

 לדיון ראשוני  2022הצגת טיוטת תקציב  .2

   קידום פרוייקטים: מגרש הכדורגל ובית ה"מייקרים" .3

 ותקציב בית הקשיש: עדכון תכנון פרויקט  .4

   הפסקת פעילות עגלת הקפה  .5

  שונות .6

 

 : 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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 הצעה ודיון ראשוניים  2022תקציב : 2נושא 

והזכיר שאישור סופי שלה לאחר הערות כולם ייערך בישיבת    2022הציג את הצעת התקציב לשנת  יריב  

 דצמבר של הועד, שאז גם יובא לאישור השנתי צו המיסים של המועצה. 

  

 פרויקטים: מגרש הכדורגל ובית ה"מייקרים" : 3נושא 

המועצה, כאשר ביחס למגרש  עדכן ששני הפרויקטים האלה מתקדמים לקראת חתימת הסכמים עם  יריב  

הועד הוא    –לנוער של המועצה  סדנת נגרות  נושא הקמת  הכדורגל האגודה מובילה את ההסכם מולה, וב

 המוביל, אבל שני הגופים חותמים על ההסכמים מול המועצה, לאור ובהתאם לתפקיד של כל אחד מהם.  

 

שיקדמו את פיתוח המושב כמרכז חוגים  ברכים על החתימה הקרובה על ההסכמים הללו  מ :)פה אחד(  החלטה

  והעצמה של הנוער.

 

 עדכון תכנון ותקציב  –בית הקשיש  פרויקט: 4נושא 

המועדון   והתאמת  לשיפוץ  שיידרש  הצפוי  שהתקציב  יריב  עדכן  קודמים,  לעדכונים  כעומד  בהמשך  -על 

ש"ח שנחסך  100,000ש"ח,  200,000-ש"ח. אמר שהכוונה היא להשתמש בתב"ר מועצה של כ 320,000

. אמר שתקציב זה  ₪2022 שיידרשו מתקציב  20,000-ונשמר לצורך זה מתקציב שנה זו של הועד, ועוד כ

השלמות.   יידרשו  שלא  ומקווים  ובביצוע,  בתכנון  המהותיים  הדברים  לכל  להספיק  שכרגעע אמור    דכן 

 משלימים בחירת המתכננת לשיפוץ המבנה.  

 את הערכת התקציב ואת המקורות התקציביים עבורו.  החלטה: מאשרים 

 

 הפסקת פעילות עגלת הקפה: 5נושא 

ההפסדים שנגרמו לה בתקופת ההפעלה שלה במושב, היא שמפעילת העגלה, חגית, הודיעה כי לאור    עדכןיריב  

היה    ל ויכם  יהמז  , וכפרי  מוצל  חלופי  מיקום  לגבי  להצעה  מסכימה   תהיהי  שלו  סברו  הועד  חברי .  אותה   לסגור  נאלצת

   ככל שתיווצר הזדמנות עם מפעיל מתאים ורציני יותר, ננסה שוב. להצליח.
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 שונות : 6נושא 

מקרים של נשיכות, בין כלבים לבין עצמם,    3יריב אמר ששוב הגיעו אליו תלונות על צואת כלבים בדרכי המושב, וכן על  

 אך גם של אנשים שהיו בסביבה. 

עמדות שקיות לאיסוף צואת כלבים במושב, כדי לראות אם זה יסייע    4לגבי הניקיון, הציע לאשר פיילוט של פיזור  

 לצמצום המקרים.  

 

החלטה: מבקשים מכל התושבים להקפיד ולא לאפשר לכלבים להסתובב חופשי, ובוודאי כאלה שמועדים לנשוך,  

וכן להקפיד על רישומם וחיסונם מפני כלבת, כדי שהנזק, ככל שהוא מתרחש, יהיה קטן. שמירת בריאות הכלבים,  

 יכות חיינו במושב.  והקפדה על החוק בקשר לקשירתם ואיסוף גללים נועדה לטובת כל הציבור וא

 ₪ לטובת פיילוט פיזור עמדות של שקיות לאיסוף גללים במושב.  2000ב של ימאשרים תקצ

 

 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


