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פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 2/2022
תאריך
חברי הפורום
מוזמנים נוספים
נעדרו
מציגים
קוורום נדרש
רשם הפרוטוקול

8.3.2022
יריב יוסף – יו"ר ,רונן בר יואב ,אורה חריש
טל מדר
לילך ראיבי
רוב חברי הועד
טל פריאל מן

יו"ר הישיבה :יריב יוסף
יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה .בהעדר הערות לפרוטוקול ישיבה קודמת – אישר גם אותו.
על סדר היום של הישיבה:
1

 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – 2.2.2022
 .2סטטוס פרויקט "מועדון חברותא" )שיפוץ בית הקשיש וסביבתו( ואישור הצעות מחיר נוספות:
חיפויים ,כלים סניטריים ,גופי תאורה ,חיפוי ארגז רוח
 .3טיפול בעמודי תאורה לא בטיחותיים ,החלפה לתאורת לד במגרש כדורסל
 .4אישור רכישת מכסחת דשא חדשה
 .5פרויקט "מייקרים לב השרון "בגאולים
 .6פיתוח גבעת שלום – עדכונים
 .7מגרש כדורגל גאולים
 .8הגדלת חיבורי חשמל מתחמים ציבוריים
 .9כיתות אמן במחסן טכני
 .10אישור מתווה פורים ותקציב
 .11עדכוני תנועת נוער וחינוך
 .12הערכות לסדנת צ"חי שתתארח במושב
 .13שונות
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נושא  :2סטטוס פרויקט "מועדון חברותא" )שיפוץ בית הקשיש וסביבתו( ואישור הצעות מחיר נוספות:
חיפויים ,כלים סניטריים ,גופי תאורה ,חיפוי ארגז רוח
יריב עדכן שהעבודות כבר החלו ,ומטבעם של דברים שעם ההתחלה והריסת קירות וכו' התגלו נושאים
נוספים שטעונים טיפול ,ובכלל זה בעיות איטום ,ריצוף ,וכיו"ב .אמר שאת הליווי ההנדסי שנדרש כדי לוודא
שלא יהיו תקלות קונסטרוקציה הצלחנו לקבל בהתנדבות ממהנדס קונסטרוקציה מומחה ומנוסה ,והוא בדק
את המבנה ונתן המלצות חשובות ביותר.
אמר שהשאיפה היא שעד פסח תסתיים כל עבודת המעטפת ,חלונות תאורה דלתות ופיתוח סביבה קרוב.
כרגע נדרש לאשר הצעות מחיר נוספות ,לטובת השלבים הבאים :חיפויים וכלים סניטריים  ,₪ 7500 -של
חברת טומי; גופי תאורה  -עד  10,000שח; חיפוי ארגז רוח אלומיניום על הקיים ב 9000-ש"ח .הציג את
החלופות שנבחנו ואת יתרונות ההצעה המומלצת לאישור הועד.
החלטה :מאשרים הצעות המחיר שהוצגו לטובת חיפויים ,כלים סניטריים ,תאורה וחיפוי ארגז הרוח ,בסך כולל
של כ 26,500-ש"ח.

 2נ ו ש א  :3ט י פ ו ל ב ע מ ו ד י ת א ו ר ה ל א ב ט י ח ו ת י י ם  ,ה ח ל פ ה ל ת א ו ר ת ל ד ב מ ג ר ש כ ד ו ר ס ל
יריב עדכן שבעקבות הבדיקה ,שביצועה אושר בישיבה הקודמת ,התברר שיש  2עמודי תאורה שנדרש
להחליף .בנוסף מבקשים להעביר את כולם לתאורת לד ,שחסכונית בעלויות החשמל .פירט את הצעות
המחיר שקיבל לביצוע העבודות ) 3הצעות( .אמר שסך העלות של ההצעה הזולה ביותר עומדת על 50,000
 ₪והמועצה התחייבה לשאת במחצית העלות .אמר שזו הוצאה שלא הייתה מתוכננת ,אך לאור הסיכון
הכרוך בכך למשחקים במגרשים ,לא היה מנוס.
החלטות :מאשרים לבצע את החלפת שני עמודי התאורה התקולים וכן את כל הנורות בעמודים ללדים ,לטובת
חסכון בחשמל .מאשרים את הצעת המחיר המוצעת .מבקשים לוודא שהמועצה אכן תשא במחצית העלות.

נ ו ש א  :4א י ש ו ר ר כ י ש ת מ כ ס ח ת ד ש א ח ד ש ה
יריב אמר שגם ביחס למכסחת הדשא של הועד ,המצב דומה .היא ישנה ,והתחזוקה שלה עולה כל שנה בין
 5,000ל ,₪ 7,000-כל פעם מסיבה אחרת ,ואין מנוס מלהחליפה .אמר שקיבלנו  2הצעות מחיר ולשמחתנו
הזולה יותר מתייחסת למכונה האיכותית יותר .בנוסף ,הצלחנו לקבל אותה במחיר סיטונאי.
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החלטה :מאשרים את החלפת מכסחת הדשא של המושב בחדשה כמוצע.
מבקשים שעובד הגינון יעבור הדרכה קפדנית לגבי אופן השימוש בה ותחזוקתה הנאותה ,כדי שהיא תישמר
לשנים רבות ללא תקלות וכך תחזיר את עלותה ביחס למכונה הישנה.

נ ו ש א  :5פ ר ו י ק ט " ה מ ע צ מ ה " – ס ד נ ת נ ג ר ו ת ש ל ה מ ו ע צ ה ב ג א ו ל י ם
יריב בישר שבשעה טובה ,משהושלמו שיפוץ והכשרת מבנה "המתמידים" ,שהוקצה על ידי הועד המקומי
למועצה ,לטובת קיום סדנאות הדרכה בתחום עבודות העץ והנגרות לנוער המועצה ,יתקיים טקס פתיחה
והשקה של המקום ב 20.3.2022-בשעה  .11:00אמר שגם תושבי גאולים יוכלו ליהנות משימוש בסדנה
בתאום מוקדם עם המדריך במקום ,עומר .הודה לגלית בר יואב ,תושבת גאולים ,שסייעה רבות לעיצוב
המקום.

נ ו ש א  :6פ י ת ו ח ג ב ע ת ש ל ו ם – ע ד כ ו נ י ם
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יריב הזכיר שהוועד המקומי פועל מזה זמן רב מול גורמים שונים ,ונעזר לשם כך במועצה ,על מנת לקבל
תקציב שיאפשר את יישום תוכנית השדרוג של גבעת השלום לאתר מורשת מועצתי ,ולשיפוץ אבן הזיכרון.
אמר שהעברנו למועצה שני מכתבים שהיא אמורה לחתום ולשלוח לטובת מטרות אלה .אחד – למשרד
הביטחון ,לטובת שיפוץ אבן הזיכרון בהתאם לעיצוב שכבר יש בידינו ,והשני  -לרשות לשימור ופיתוח אתרי
מורשת ,על מנת לנסות ולקבל מהם תקציב להשקעה הסביבתית הנדרשת בגבעה לשם התאמה לייעודה.

נ ו ש א  :7מ ג ר ש כ ד ו ר ג ל ג א ו ל י ם – ע ד כ ו ן ס ט ט ו ס
יריב עדכן שכרגע המועצה מתכננת את תחילת שיפוץ מגרש הכדורגל על מנת שישמש את עמותת הספורט
שלה כבית ספר מועצתי לכדורגל ,במהלך פסח.

נ ו ש א  :8ה ג ד ל ת ח י ב ו ר י ח ש מ ל מ ת ח מ י ם צ י ב ו ר י י ם
יריב עדכן שאגב השיפוץ וביצוע התאמות של מבנים שונים במושב לטובת הציבור )דוגמת המעצמה ,מועדון
חברותא וכעת  -גם מבנה המחסן הטכני שליד פינת הגזם ,לטובת בית אומן( ,צפה במלוא חומרתה בעיית
חיבורי החשמל שיש לנו למבנים אלה ,שהם חיבורי חשמל במתח נמוך מדי ,ונדרש להחליפם בתשתית
חזקה יותר ,אך גם מאוד יקרה .אמר שבמבנה של "המעצמה" זה חלק מהשיפוץ שהמועצה מממנת .במועדון
חברותא זה חלק מעלות השיפוץ ,שמתוכנן לשלב ב' ,כי ניתן כרגע להסתדר עם תשתית החשמל הקיימת.
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במחסן הטכני ,האומן ששוכר את המקום מהאגודה החקלאית יבצע את ההשקעה בהחלפת תשתית החשמל
במסגרת ההסכם שנחתם אתו.

נ ו ש א  :9כ י ת ו ת א מ ן ב מ ח ס ן ט כ נ י
בהמשך לנושא הקודם ,עדכן יריב שהשידוך בין האומן לבין האגודה הצליח ונחתם אתו הסכם שימוש במחסן
הטכני לחמש שנים ,מתוכן  3שנים ללא תמורה וכנגד שיפוץ המבנה .אמר שלא רק את תשתית החשמל
נדרש להחליף ,אלא גם את גג האסבסט ,וכן להתקין מזגנים ,שירותים וכו' .אמר שהאומן )אולג גבריזון( הוא
אדם מאוד חיובי שגם התחייב במסגרת ההסכם לתרום ממרצו לטובת הקהילה .המקום ישמש כסדנת
עבודה שלו וכסדנת חוגי פיסול שהוא יעביר במקום.

נושא  :10אישור מתווה פורים ותקציב
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בהמשך לעדכון הראשוני בישיבה הקודמת ,ובכפוף לאישורי הבטיחות שנדרשים מהמועצה ,הכוונה היא
לקיים את אירועי פורים במושב במגרש הכדורגל ,ב .17.3.2022-הפעילות תכלול מופע קרקס ,מתנפחים,
שולחנות משחק ,והנוער יפעיל תחנות מזון ומשחק נוספות .האירוע כולו יתקיים ברוח "המערב הפרוע".
העלות עומדת על כ ,₪ 10,000-שזה במסגרת התקציב .ביקש את אישור החברים.
החלטות )פה אחד( :מאשרים את אירועי פורים המתוכננים ואת התקציב הנדרש לכך ,בסך של כ 10-אלש"ח.

נושא  :11עדכוני תנועת נוער וחינוך
יריב עדכן שהמושב אירח השנה את כל שכבת ילדי כיתה ז' של חטיבת הביניים בקרית החינוך דרור,
במסגרת מסע ההכרות והזהות שלהם בשנת המצווה .הילדים עברו בתחנות שונות במושב ,שמעו על
הקרבות שהיו בו במסגרת הגנת המדינה במלחמות ישראל ,ביקרו בבית הכנסת ,וביקרו אצל חקלאים שונים
ושמעו את העשייה החקלאית במושב .את ההדרכות העבירו ילדי המושב שלומדים בשכבת ז' ,יו"ר הועדה
הדתית ,והחקלאים שאירחו .ההכנה של האירוע כולו ,מול מורי בית ספר דרור ,חיזקה מאוד את התדמית
החיובית של המושב בעיני צוות בית הספר ,ותרמה רבות לגאווה ולביטחון של ילדי המושב שהדריכו את
חבריהם .ביקש להודות לטל מדר שסייעה לו בהכנת האירוע מול מורי החטיבה ,וכן למארחים :אברהם
פתחי ,טל מדר ,צורי אלמליח ,אודי נחשון ,טל מן ,מיכל צדוק ,יוסי ראובני וזיו מדר וכמובן לילדים.
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נושא  :12הערכות לקיום סדנת צ"חי המתארחת במושב
יריב עדכן שהועד נעתר לבקשת המועצה ומפגש הדרכה וריענון של צוותי הצח"י של כל המושבים יתקיים
במועדון הגדול של המושב ב .20.3.2022-גם צוות הצח"י של המושב שלנו ישתתף כמובן.

נושא  :13שונות
יריב דיווח שכל הרשויות נדרשות לבצע הנגשה של מבני ציבור לטובת בעלי מוגבלויות ,לפי כללים שונים
שנקבעו בדין .אמר שניתנה לרשויות ארכה של חמש שנים נוספות בשל המורכבות והעלות התקציבית
הגדולה אך גם בארכה כזו נדרש למפות את ההתאמות הנדרשות ולהקצות תקציב לביצוע .אי ביצוע במועד
יגרור עלויות כבדות של קנסות ותביעות ייצוגיות ,כך שההערכות חיונית גם מטעם זה .אנחנו נדרשים להגיש
את התוכנית עד סוף חודש מרץ ,וליישם בהדרגה עד .2026
ממיפוי ראשוני אצלנו נראה שאין לנו בעיית נגישות בשטחים הפתוחים ,אבל במבנים נדרש בחלקם לבצע
התאמות של שירותי נכים ,מעלה מותאם לכסא גלגלים וכו' .המרפאה הונגשה לאחרונה ,ומועדון הקשיש
ישופץ בהתאם לצרכי ההנגשה .עדיין נשארו מבנים להתאמה ,לרבות המועדון הגדול ומרכז הלמידה.
5
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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