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 מושב גאולים
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 6/2019פרטיכל ישיבת ועד מקומי מס' 

 11.4.2019 תאריך

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

 טל מדר מוזמנים נוספים

 שרון ראובני נעדרו

  מציגים

 רוב חברי הועד קוורום נדרש

 מדרטל  רשמה הפרוטוקול

 

 יו"ר הישיבה: יריב יוסף

 

 : על סדר היום של הישיבה

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת. .1
 אישור דו"ח בוחן מאזן .2
 מחזור מושביתגזם ופינת עדכון בנושא פינת  .3
 פינוי פסולת גושית .4
 .עדכון בנושא מצלמות להתקנה בפינות גזם .5
 2019וסיכום רבעון ראשון סקירה  .6
 מתגייסים בנושאעדכון  .7
 אישור מתווה תכנית עבודה תרבות שנתית .8
 ויום הזיכרון אירוע יום השואה .9

 דיון בנושא יום העצמאות .10
 י וועדות משנה ופעילים, וועד אגודהשהרמת כוסית לכבוד החג: וועד מקומי, רא .11
 

 יריב אישר קיומו של קוורום לקיום הישיבה.

 

 : אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 1נושא 

 

מיום  195., מאשרים פרוטוקול ישיבת ועד נוספות (: בהעדר הערות0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –החלטה )בעד 

.2019327. . 
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  אזן בוחן מקלרמאישור דו"ח : 2נושא 

אה חשבון מקלר,  הדו"ח יופץ לעיון ממשרד רוהתקבלה טיוטת דו"ח ביקורת מאזן  11.4יריב עדכן כי היום 

 ואישור חברי הוועד. אישור יתקבל אישית במייל מכל אחד מחברי הוועד.

קול ייעודי לאישור הדו"חות השונים, אשר יחתמו בין השאר ע"י יו"ר הוועד ולאחר אישור הדו"ח יופק פרוט

 ב וגזברית הוועד אורה.ירי

דו"חות חתומים ואישורם יועברו עד סוף החודש לגזבר המועצה כחלק מהליך אישור תקציב הוועד לשנת 

2019. 

 30.4לאשר דו"חות ולהעבירם חתומים לידי גזבר המועצה עד (: יש 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –החלטה )בעד 

 

 

 ת מחזור מושביתינגזם והקמת פ: 3נושא 

 תהקצאיאל, עדכן כי המועצה טעתה בגובה יריב עדכן על פגישתו עם מנכ"לית המועצה גב' פנינה אמו
טון פינוי  26-טון ל 22-מושב גאולים, ההקצאה תעודכן מלגזם ופסולת גושית שניתנה לפינוי  המשקל
 לחודש.

תקציב משוער  –שבית מותמיכה בהקמת פינת המחזור הכמו כן עדכן כי פנה למועצה ולאגודה למתן סיוע ו
 אש"ח. 70-להקמת הפינה כ

אזבסט פינוי ולוחות פסולת, פינוי גדר מיועד להקמת פינת המחזור, ניקוי בשלב א' נדרש ניקוי פני השטח ה
, התקבלו מספר הצעות לביצוע פעולות הניקוי והפינוי ומבקש לאשר את גדרות ישנות, הסדרת פני שטח

 ההצעה הטובה והזולה ביותר.שהיא הצעתו של אליאור סעדד 
עדכן כי הוכן מפרט טכני ואומדן להקמת הפינה ע"י וועדת תשתיות )יהודה יוסף(, ובימים הקרובים תעשה 

ביותר אשר תובא לאישור לביצוע, מתוכן תבחר ההצעה הטובה  פניה למספר מציעים לקבלת הצעות מחיר
 ביצוע.הבפני חברי הוועד לפני 

, 31.5חג הפסח, בחירת קבלן מבצע להקמת הפינה עד ינוי וניקוי, מיד לאחר הזמנים המשוער: פלוח 
 .30.6הקמה וביצוע עד 

 ר  לביצוע עבודות שלב א' מאשרים הצעת מחיר אליאו(: 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –החלטה )בעד  

 

 פינוי פסולת גושית: 4נושא 

אחת לחודש וכי כל תושב רשאי לפנות פסולת יריב עדכן שוב כי פינוי פסולת גושית ע"י המועצה יבצע 
 גושית לחזית הבית ערב לפני יום הפינוי.

וכי המועצה מסרבת לפנות עמדות כאלו שיש בהן פסולת שאינה עדכן כי פינות הגזם מיועדות לגזם בלבד 
וביקש את סיוע חברי הוועד והצוות לפעולות הסברה מול התושבים גזם ולכן ההקפדה היא קריטית.

 ות האכיפה.תוגברו פעול גזם אל פינות הגזם, עדכן כי לאורסור מוחלט של השלכת פסולת שאינה לאי
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 עדכון בנושא מצלמות נוספות להתקנה בפינות הגזם: 5נושא 

 

עמדות מצלמה נוספות בפינות הגזם באזור הגבעה, רחוב  3רונן עדכן על פנייתו למספר מציעים להתקנת 

 מיועדת להתקנה בפינה המחזור המושבית כשתקום.השמיניה ואחת 

 המצלמות יצוידו במערכת הקלטה שבועית ויסייעו במערך אכיפת התקנות לפינוי גזם ופסולת

 

 2019סיכום פעילות הוועד לרבעון ראשון : 6נושא 

 

יוזמנו גם תיוחד לנושא זה ישיבה מלאה אליה עד הבאה שתערך בחודש מאי  והנושא נדחה לישיבת וו

 ראשי וועדות המשנה השונים.

מצע לדיון זה הכנת טבלה המרכזת עבור כל תחום: מטרות ויעדים שנתיים, מה בוצע והושג עד כה, 

 לרבעון הבא. של כל וועדה מסקנות ולקחים, יעד מרכזי 

 

 עדכון בנושא מתגייסים: 7נושא 

 .מיד לאחר פסח.ידום הנושא בהובלת לילך יריב וטל מדר, תתקיים פגישה פרטנית לק

 

 אישור תכנית תרבות שנתית: 8ושא נ

התכנית מרכזת את מכלול  ים הוכנה ועובדה ע"י וועדת תרבות.תכנית עבודה לתרבות בקהילת גאול
 2019האירועים הצפויים והמתוכננים עד לסוף 

 
זאת נדרש ללמוד וליישם מאשרים מתווה תכנית תרבות, יחד עם (: 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –החלטה )בעד 

 רועים שכבר התבצעו דוגמת אירוע פוריםיבכל אירוע תרבות מתוכנן )בעקר אירועים "גדולים"( לקחים מא

 

 

 כרוןירועי יום השואה ויום הזיעדכון בנושא א: 9ושא נ

"זיכרון מתכונת , 17:30במועדון שעה  1.5.19אירוע יום השואה: בהובלת טל מדר, יתקיים בתאריך 
 בסלון" משולב עם טקס בהובלת תנועת הנוער.

בגבעת שלום, יתבצע ריענון  7.5.19אירוע יום הזיכרון: בהובלת טל מדר ואודי נחשון, יתקיים בתאריך 
לטקס המסורתי בדגש על חיבור מורשת גאולים וסיפורי לוחמים שישולבו במהלך הטקס, כהמשך לטקס 

 ערב שירי לוחמים.ייערך בגבעה 
 .באחריות טל ובתיאום עם רינת 28.4עד רסום לתושבים יהיה פ
 

 .מתווה תרבות לאירועי יום השואה ויום הזיכרוןמאשרים (: 0 -; נמנעים 0 –; נגד 4 –החלטה )בעד 
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  העצמאות: אירוע יום 10נושא 

יריב הסביר ועדכן כי עקב חריגה משמעותית מתקציב אירועי פורים ולאור הפרויקטים הגדולים העומדים 
בפתח בנושאי איכות סביבה ונראות: הקמת פינת מחזור, שילוט חדש לרחובות ומבני ציבור, שיפור 

השקעת ת לא מתאפשר -ושדרוג צביעה למבני ציבור, אשר ידרשו מהוועד הקצאת משאבים כספיים רבים 
 .תקציב בהפקת אירוע יום עצמאות ראוי

ציין גם כי באירועי בוקר יום העצמאות שנערכו בשנים האחרונות הייתה השתתפות מועטה ולא מספקת 
 מקרב תושבי המושב.

מלי, על מנת שיתאפשר ינילילך ציינה כי היא רואה חשיבות בעצם קיום האירוע בבריכה גם בתקציב מ
 להגיע ולחגוג שם.לכאלו שירצו 

 

 
לאור התחייבויות כספיות של הוועד ולאור השתתפות מועטה של (: 0 -; נמנעים 1 –; נגד 3 –החלטה )בעד 

 תושבים באירועי בקור יום העצמאות שנערכו בשנים האחרונות לא מתוכנן לשנה זו אירוע יום העצמאות

 

 קביעת מועד ישיבת הועד הבאה והנושאים שעל סדר יומה

, כשעל סדר יומה של 19:00בשעה  16.5.2019-יריב הודיע שישיבת הועד הבאה תתקיים ביום חמישי ה

 הישיבה יהיו הנושאים האלה: 

 אישור פרטיכל ישיבה קודמת. .א

 אישור מתווה אירוע שבועות .ב

 שונות. .ג

 בהעדר נושאים נוספים על סדר היום של הישיבה, הסתיימה הישיבה.

 אחד אלא אם נאמר מפורשות אחרת בפרוטוקול.כל ההחלטות התקבלו פה 

 

_______________ 

 יריב יוסף,     

 וועד מקומי גאולים יו"ר

 
 


