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יריב יוסף – יו"ר ,רונן בר יואב ,אורה חריש ,לילך ראיבי
טל מן ,טל מדר

רוב חברי הועד
טל פריאל מן

יו"ר הישיבה :יריב יוסף
יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.
על סדר היום של הישיבה:
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 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
 .2פרויקט חניון ושביל מתחם נוער
 .3פרויקט פחים כתומים
 .4פרויקט מגרש הכדורגל
 .5מתווה אירועי תרבות – לאור הנחיות המועצה
 .6שונות

נושא  :1אשרור פרוטוקול ישיבה קודמת
יריב אמר שבהעדר הערות נוספות ביחס לפרוטוקול יראו את הנוסח שהובא לאישור כמאושר סופית.
החלטה (פה אחד) :פרוטוקול ישיבה קודמת מאושר.

וועד מקומי גאולים | טלפון | 09-8988023 :פקס| 09-8985013 :
ותיקים  ,16ד.נ לב השרון מיקוד  | 42820 ,אתר אינטרנטwww.geulim.co.il :

vaad@geulim.co.il

נושא  :2פרויקט חניון ושביל מתחם נוער
בהמשך לעדכן בישיבה הקודמת ,שדרוג החניון והטיפול בהארכת השביל למעבר בטיחותי של הולכי רגל
מרח' הגפן ועד חניון המזכירות ,שעובר לצד החניון הסתיים בהיבטי התשתית ,כולל הקמת אמפי קטן
מתחת למרכז הלמידה ,שיאפשר כינוסים קטנים לאירועי תרבות שונים .מה שנותר הוא הוספת תוכן ערכי
לאורך השביל ,שיבוצע בהמשך באמצעות תנועת הנוער ,בהובלת טל מדר .התוכן יתייחס לעבר ,הווה
ועתיד של גאולים .הנוער כבר משתמש בשביל במקום לנסוע על הכביש ,וזה משמח מאד.

נושא  :3פרויקט פחים כתומים
יריב עדכן שהמועצה מקדמת פיילוט של שינוי שיטת איסוף האריזות – במקום שקיות כתומות – מעבר
לפחים ייעודיים .זאת ,לאור תלונות על השיטה הנוכחית והחלטה לבדוק שיטה חלופית .לצורך הפיילוט
נבחרו  5יישובים ,שתושביהם והועד המקומי בהם מפגינים מודעות ואכפתיות סביבתית גבוהה,
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ולשמחתנו ,גאולים היא אחד היישובים האלה .המועצה רכשה  2000פחים כתומים לשלב זה ותלווה את
חלוקתם בהדרכה והסברה לגבי אופן השימוש .הפחים הכתומים קטנים יותר מהפח הירוק כדי שניתן יהיה
לאפסן אותם בחצר ולהוציא אותם החוצה ביום האיסוף .עלות הפח סמלית ותכלול גם הטבעה של שם
המשפחה על גבי הפח .ההוצאה החוצה של הפח לשם איסוף ימשיך להיות יום שני בערב.
החלטה (פה אחד)  :מברכים על בחירת מושב גאולים להשתתף בפיילוט הפחים הכתומים של המועצה.
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נושא  :4פרויקט שדרוג מגרש הכדורגל
יריב שמח לבשר שמועצת לב השרון פנתה לוועד המקומי בהצעה להשקיע מכספי המועצה ועמותת
הכדורגל שלה במגרש הכדורגל של גאולים על מנת להכשירו כמקום אימונים מועצתי של בית הספר
לכדורגל .התחייבות המועצה היא שבנוסף להשקעה הכספית שלה בהכשרת המקום ,השקעה של מאות
אלפי שקלים ,יוכל הועד לעשות בו שימוש לטובת התושבים ,מחוץ לשעות הפעילות של בית הספר
לכדורגל ,וכי המקום לא יופעל על ידה למשחקים ולא יופעל בסופי שבוע וחגים ,למניעת הפרעה לתושבים.
מנגד ,וכנגד ההשקעה ,לא ישולמו דמי שימוש במגרש ע"י העמותה /מועצה בשנים הראשונות.
הן הועד המקומי והן האגודה (שמקרקעי גאולים רשו מים על שמה) בירכו ואישרו את הפרויקט והוא ממתין
לחתימה על הסכם מתאים ותחילת ביצוע.
החלטה :מברכים על החלטת המועצה ומודים על האמון שנתנו במושב.

נושא  :5עדכון לגבי מתווה תרבות – לאור הנחיות המועצה
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יריב בישר שלאור האירועים הכואבים שהיו לאחרונה בארץ ,דוגמת אסון הר מירון ,ריעננה המועצה את
נהלי הבטיחות בקיום אירועים לציבור ,ואמר שלמרבה הצער ,ההחלטה לאכוף את ההנחיות הללו ,שעלות
יישומן היא גבוהה ביותר ,עלולה למנוע קיום אירועי קהילה .אמר כשדוגמא ,שבכל אירוע שאמור לזמן אליו
למעלה מ 100-איש ,נדרשת בדיקה מחדש של החשמל במקום על ידי בודק חשמל ,ועוד הנחיות לבדיקות
חוזרות ,ללא הקלה או פטור אם כבר בוצעו זמן קצר קודם לכן ,עבור אירוע קודם ,מה שגורם לכך
שבאירועים מהסוג שלנו ,שכל התקציב שלהם עומד על כ  ₪ 5000-בממוצע ,העלות עלולה להיות מוכפלת
בשל דרישות אבטחה ובטיחות אלה ,ולא ניתן לעמוד בזה.
מנסים למצוא פתרון שיוזיל את עלות יישום ההנחיות על מנת למנוע את רוע הגזירה ,ובמקביל לחשוב על
קיום אירועים קטנים ובמתווה שאינו מצריך את יישום אותם נהלים ,אבל כרגע אין לנו פתרון ,וזה מחייב
לבטל את אירוע פתיחת השנה שרצינו לקיים ,אחרי שנה וחצי של השבתה בשל הקורונה.
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נושא  :6שונות
א .מתגייסים 2021

טל מדר עדכנה ש חווית המתגייסים ,שכללה טיול עם פעילות אתגרית באזור עכו ,לינה והכנת ארוחות
משותפות וסיום עם ההורים במתחם ה"קופסא" במושב ,עברה בהצלחה ,והמתגייסים נהנו מאוד .נרשמו
בתחילה  15אבל יצאו בסוף .10
ב .שנת מצווה ילדי כיתה ז'

כמדי שנה ,על מנת שאירועי שנת מצווה ייצאו לפועל ,נדרש שהורים של ילדי השכבה ייקחו על עצמם את
ההובלה – כמובן בתמיכה ובליווי של הועד .לשם כך התקיימה פגישה ראשונה של טל מדר עם ההורים
הרלוונטיים להרמת הפרויקט.
ג .שעת סיפור לילדי הגן בגינת 'אגוז' – דרורה ראיבי

ביוזמת דרורה ראיבי התקיימה שעת סיפור "תירס חם" בגינת אגוז .דרורה השקיעה רבות בפעילות,
שכללה לא רק הקראה של הסיפור אלא ממש המחזה שלו .הילדים השתתפו בהקמת הסיפור לתחייה,
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ונהנו מאוד .פעילות מבורכת שאנחנו מקווים שתהפוך למסורת קבועה.
ד .בדיקות עיניים למבוגרים במושב

אורה עדכנה שלמרות שהתבקש רישום מראש לבדיקה ,הצוות שהגיע הפגין גמישות ,וכל מבוגר שהגיע
נבדק 24 .איש ,פי  2מהתכנון המקורי .מתוכנן יום בדיקה נוסף על מנת לאפשר גם למבוגרים שלא יכלו
להגיע באותו היום ,לאור החשיבות הרבה.
ה .שיעורי תגבור – מטיק – במרכז הלמידה

גם השנה יתאפשר רישום לשיעורי תגבור במקצעות הליבה של חברת מטיק ,שהפעילה את מרכז הלמידה
בשנה שעברה .הרשמה מוקדמת של ילדי גאולים תזכה בהנחה מיוחדת לילדי המושב –  ₪ 350לחודש
ברישום עד  .20.8.2021אחר כך מחיר רגיל ( ₪ 450לחודש) על בסיס מקום פנוי .הרישום הוא למקצוע
מסוים שילד מעוניין בו בתגבור ,לשעה וחצי בשבעו של תגבור .ההנחה ניתנת משום שהועד המקומי ויתר
על תשלום דמי שכירות לטובת הנחה לתושבים .בשנה שחלפה התגובות של התושבים היו מאוד חיוביות.
הלמידה אכן מקדמת את הילדים להישגים ,והמדריכים יוצרים קשר טוב וחיובי עם הילדים.
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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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