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מושב גאולים
מ.י501603799 .

פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 3/2022
תאריך
חברי הפורום
מוזמנים נוספים
נעדרו
מציגים
קוורום נדרש
רשם הפרוטוקול

12.5.2022
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
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – 8.3.2022
אישור בקשת הנצחה – יוסי ואיילה שרפי – מועדון "חברותא"
שיפוץ מועדון בוגרים – עדכון סטטוס ואישור הצעות מחיר
סטטוס פיתוח מגרש הכדורגל
סטטוס כיתות אמן במחסן הטכני
סטטוס פעילות "המעצמה" – נגרות לב השרון
אישור תקציב ומתווה אירועי קהילה לחג השבועות
עדכוני נוער וחינוך כולל מתגייסים
שונות

נושא  :2אישור בקשת הנצחה – יוסי ואיילה שרפי – במסגרת פרויקט מועדון הבוגרים (בית הקשיש
לשעבר)
טל מדר אמרה שבקשה להעלות תרומה לטובת הנצחה של שרה שרפי ז"ל ,הוגשה לועדת ההנצחה של
המושב ,נידונה בישיבה של הועדה שהתכנסה לטובת העניין ואושרה בה .הבקשה בעיקרה היא לתרום סכום
של  ₪ 100,000שיוקצו לשיפוץ אזור המטבח ופינת האוכל במועדון ,כנגד הצבת אלמנט הנצחה אמנותי
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בתי אום עיצובי מלא עם ועדת ההנצחה והועד המקומי .אמרה שהועדה בירכה והודתה על התרומה היפה
ועל התאמת אופי ההנצחה לאופיה של שרה שפרי ז"ל .הועדה המליצה לאשר את הבקשה ולפיכך היא
מובאת כעת לאישור חברי הועד המקומי.
החלטה :מאמצים את החלטת ועדת ההנצחה ומאשרים את השאת התרומה לטובת שיפוץ אזור המטבח ופינת
האוכל במועדון הבוגרים ואת מודל ההנצחה המבוקש ,כאשר גם עיצובו הסופי טעון אישור הועד.

נושא  :3המשך עבודות השיפוץ במועדון בוגרים (בית הקשיש) – אישור הצעות מחיר

2

יריב עדכן שהעבודות כבר בעיצומן ,הציג את המקום לחברי הועד ,וביקש אישור לרכישת ריהוט פנים – כולל
שולחנות עבודה ,מדפים ,שולחן אוכל וכו' ,התקנת דלתות לחדרי השירותים ,ולהתקנת מערכת אזעקה
ומצלמות והוספה גם של התקנת מרזב עם החיפוי של ארגז הרוח.
פירט את הצעות המח יר שקיבל הועד המקומי ,כולן מספקים ראויים ,וביקש לאשר את ההצעות על בסיס
שילוב של איכות ,לוז ביצוע מצד הספק ,ומחיר.
אמר ששלב ב' של השיפוץ כולל בעצם את הפיתוח של "גן המסיידים" בצמוד לחלק האחורי של המועדון,
בואכה גן השעשועים ,אבל כרגע אין לזה תקציב ולפיכך הוא מבקש לעדכן שהיישום של שלב זה יידחה עד
להשגת תקציב.
החלטה :מאשרים הצעות המחיר שהוצגו לטובת ריהוט ,דלתות ומערכות אבטחה ,בסך כולל של כ 12,000-ש"ח.

נושא  :4מגרש כדורגל גאולים – עדכון סטטוס
יריב עדכן שהמועצה מתעכבת בביצוע השיפוץ במגרש הכדורגל בשל עניינים פנימיים שבינה לבין העמותה,
אבל ההסכם בשלבי חתימה סופיים והוא מקווה שהם יתחילו עבודות בשבועיים הקרובים .הרצון הוא
שביה"ס לכדורגל של המועצה יוכל להתחיל לפעול בספטמבר או מועד קרוב לכך ,לאחר השלמת עבודות
השיפוץ.

נושא  :5כיתות אמן במחסן טכני
בהמשך לעדכון קודם ,עדכן יריב שהאמן החל בשיפוץ המקום – כבר הוחלף גג האסבסט ,הוחל הטיפול
במיזוג ושירותים ,והוא גם הוא יצבע את כל המבנה חוץ ופנים ,ויטפל בחלונות ,דלתות ,וכו'.
אמר שלאחר חגי תשרי נשב איתו לבניית הצעות חוגים.
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נושא  :6פרויקט "המעצמה" – סדנת נגרות של המועצה בגאולים
יריב בישר שבשעה טובה ,ולאחר טקס פתיחה שהתקיים בנוכחות נציגי המועצה והועד ,התחילה המקום
לפעול.

נושא  :7אישור תקציב ומתווה אירועי קהילה לחג השבועות
אורה חריש ורינת יוסף הציגו את המתווה המתוכנן לאירוע הקהילה המסורתי של חג השבועות .התקיים
דיון בין חברי הועד לטובת העצמת האירוע שהוא הראשון לאחר תקופה ארוכה של הימנעות מאירועים כאלה
בשל הקורונה ומגבלות בטיחות.
הפעילות תכלול הופעת מקהלה ושכבות גיל שונות בשירה וריקודים ,הענקת שי לתשובים חדשים ותינוקות
חדשים ,של  3השנים שבהם לא התקיים אירוע ,הפעלת ילדים לפני האירוע עם פעילות בועות סבון ,עמדת
קפה ,ארוחה קהילתית ,הרקדה ,ריהוט חוץ וקישוט המקום לנוחות הקהל .העלות עומדת על כ,₪ 10,000-
שזה במסגרת התקציב .ביקש את אישור החברים.
החלטה :מאשרים את אירועי שבועות המתוכננים ואת התקציב הנדרש לכך ,בסך של כ 10-אלש"ח.
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נושא  :8עדכוני תנועת נוער ומתגייסים
טל מדר אמרה ששכבת י"ב במושב היא קטנה מאוד ולא מגובשת כקבוצה אחת .מנסים לקיים עבורם טיול
כפי שעשינו בשנים האחרונות ,אך סיכויי ההצלחה אינם ברורים .מתוכנן לשלהי יוני ,אחרי הבגרויות.

נושא  :9שונות
על מנת לקדם גם את הפרוייקט של ספרית ספרים קהילתית באזור נחל טלמון ,הגשנו הצעה לקול קורא של
המשרד לאיכות הסביבה כי זה מיזם בשיתוף של הקהילה .מיכל צדוק ורווי דפני מובילות אותו מטעם
הקהילה .הבקשה היא לקבל מהם תקציב של כ ₪ 15,000-לטובת המיזם ,ואז הועד המקומי יצטרך להשלים
כ ₪ 3000-מתקציבו .בנוסף ,נשתמש בשתיים מתחנות האוטובוס הקהילתיות והיפות שהיו במושב ,מעץ,
והוחלפו על ידי מע"צ ,לטובת הספריה וכך תישמר גם מורשת וזכרון עבר של המושב.
החלטה :מברכים על קידום מיזם הספריה ומאשרים את הקצאת חלקו של הועד המקומי בתקציב הדרוש לביצוע
המיזם.
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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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