


  משפחות70-על ידי משפחות עולים מהונגריה ומנה במקור כ1958המושב הוקם בשנת.

.חוקר ארץ ישראל, המושב נקרא על שם ישעיהו פרס

משפחות70-עבר תהליך הרחבה ונוספו כ 2000-בתחילת שנות ה
:תושבים מתוכם746כיום מונה המושב 

0-17בגילאי ות.ילדים241-כ
18-21בגילאי ות.צעירי41-כ
21-65בגילאי ות.בוגרים381-כ
65-120תושבים בגילאי 83-כ

580,000₪-תקציב ועד מקומי כ

).חייבים0%(בגביה מרוכזת 70%: מיסי ארנונה וועד מקומי
.מגורים' למר₪ ח  "ש13.1:  תעריף מס ועד מקומי

.379,000₪-יתרה לניצול כ: ר"תבתקציב 
.ועדת דת, ועדת ספורט, צחי, ועדת בטחון, ועדת תרבות: ועדות פעילות

.רוטלייןיעל בן דוד ויוסי , אתי אבידן, רועי לוף, ר גל שוורץ"יו: חברי ועד מקומי5
נורית יעקובוביץ: נציגת מליאה

גולדברגאלון:אגודהר ועד "יו

ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו  



חלוקת תחומי אחריות

גל שוורץ-אחראי צוות חירום יישובי

רועי לוף-אחראי בטחון שוטף

רוטלייןיוסי -אחראי רפואת חירום

אוריאלייעל -רכזת תרבות קהילה ונוער

רוני סומך-קית"ענ

רוטלייןיוסי , גל שוורץ-ע"צוות גינון ושפ

אתי אבידן-הפצת מידע-אתר אינטרנט

פריטלרועי -מזכיר ועד מקומי

ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו  



היבטים קהילתיים
פעילות ואירועים קהילתיים.

פעילויות לגיל השלישי.

מבודדי קורונה/ פעילות לילדים חולים.

התנועה החדשה-קן הנוער ופעילות תנועות נוער.

ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו



ועד מקומיפעילות קהילתית רב דורית  
מושב גבעת ישעיהו

הגנה עצמית לבנות, טאיקוונדו(חוגים , עיתון פעילות חודשי, שעת סיפור בספריה, ערב סרט לילדים ולמבוגרים-פעילות שוטפת  ,
.נשות המושב מבשלות עבורם-אירוח חיילים ללינה בבית העם) טניס, כדורסל

 מפגשים קהילתיים בבית הכנסת וחגיגות שמחת תורה, תחרות הסוכה היפה, חלוקת דבש לתושבי המושב–חגי תשרי.

חלוקת סופגניות לקהילה, מופע אש, הדלקת נר מושבית, מצעד לפידים קהילתי-חג חנוכה.

מופעים ופעילות לילדים ולמשפחה  , תהלוכת תחפושות-חג פורים

שתילה לכלל הקהילה/ יום גינון-ו בשבט"ט

זיכרון בסלון"טקס וערביי -יום השואה"

 טקס קהילתי-יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

מנקים את המשב לפסח. יום ניקיון קהילתי-פסח

 ערב סרט ולינה במועדונית לילדים(קהילתי לכל המבוגרים במושב " על האש", מדורות יישוביות-ג בעומר''וליום העצמאות.(

הענקת מתנות למתגייסים ומתנות לתינוקות חדשים, מופע שבועות, תהלוכת ביכורים-חג שבועות.

מסיבת עלייה לכיתות א קהילתית, מסיבת פתיחת קיץ קהילתית-פעילויות קיץ.

 סירי לידה, צעדת גבעת ישעיהו,ערב ליום האישה ,ערב מאסטר שף , ערבי סרטים, הרצאות–פעילויות תרבות שונות



חלוקות קבוצות גיל בקן הנוער
ועד מקומי

מושב גבעת ישעיהו

אותם ניתן לחלק לשתי קבוצות', יא-'כיתות י, הקן מחולק לבוגרים

התנדבות, שותפים בהכנת חגים, בוגרים אשר לא מדריכים קבוצות-פעילים  ,

מלווים את הקבוצה לאורך השנה, בוגרים המדריכים קבוצת חניכים באופן קבוע בימי שלישי-מדריכים

מכיתה יא4-חלוקת הבוגרים'

מדריכים12כ "סה-'ומדריך אחד מכיתה יא' מכיתה י11-מדריכים
קבוצות ההדרכה

ילדים9-'כיתות ד
ילדים21-ו-כיתות ה

ילדים7-כיתה ז
ילדים14-'כיתה ח
ילדים6-'כיתה ט



ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו

סטטוסעלותמהותפרויקט
בוצע25,0000פריסת מדשאה, שיפוץ שבילים ותאורה, נטיעת עצים וצמחיםמרכז ישוב וכניסה ראשיתפ"שצ

בוצע40,000עיבוי החסמים בכניסות ליישוב, רכישת מצלמות שבילים+ התקנת מצלמות שעריםמצלמות מעקב

בוצע85,000מבני ציבור ושלט כניסה, שילוט מרוכז לכל משפחהשילוט משפחות ומבני ציבור

בוצע55,000הקמת מתקן הצללה ושער כניסהמתקן משחקים מרכזי ליד הטניס

בוצע15,000לרופאי הישובר"עערכות , ארונות מכשירים4רכישת ר"עדפיברילטורים וערכות 

בוצעו₪  445,000כ"סה

2018-2021ר"תבחלוקת -פיתוח היישוב



ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו

סטטוסעלותמהותפרויקט
לביצוע מידי90,000סימון ותמרור הישוב הוותיקביצוע תכנית תנועה ישוב ותיק

בתכנון100,000הסדרת חניות מתחם מכולתתכנית תנועה מתחם מכולת

תחילת תכנון150,000מסתורי אשפה למשקים
35,000גיזום וכריתת עצים מסוכנים

לגיבוי משאבות מי שתיה  -יעודרכישת גנרטור
להרחבה

-בוצע מכרז20,000

25,000ישוביתפינת מחזור 
₪ 395,000כ עד כאן "סה

ממתינים לקול קורא משרד  
.  ס"איכה

הסדרת  , שיפוץ מבואהשיפוץ בית העם
שיפוץ  , הנגישות למוגבלים

שירותים כולל שירותי נכים  

הסתיימות תכניות250,000

300,000הותיקבניית מדרכות בישוב הסדרת מדרכות  
500,000רישות מצלמותמיגון הישוב

500,000שיפוץ מבנה מכולתמועדון ותיקים

₪  379,000-ר"תבחלוקת -פיתוח היישוב



ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו

.צמצום עד כדי איון פשיעת הרכוש, הגברת הביטחון האישי של תושבי הישוב•
בדגש על   .שמח שמהווה מקור לגאווה, כישוב תוססביסוס הקהילה על כל מרכיביה •

.שונים ורקעים סוציואקונומיים מגווניםגילאיים
תוך ניצול היתרונות היחסיים , חתירה לישוב המהווה מקור פרנסה לתושביו ככל שניתן•

חשמל שוטפות ובספיקה , מים, סלולר, אספקת תשתיות האינטרנט. למיקומו הגיאוגרפי
.גבוהה

יצירת תשתיות  . פיתוח הישוב תוך שימת דגש על קידום אוכלוסייה הולכת ומתבגרת•
,  למבני ציבור ומתקני פנאיהנגשות, מדרכות(שישמשו את תושביו וישפרו את רווחת חייו 

).תרבות וספורט
.חתימת פחמן הולכת ופוחתת-מתחדשתבאנרגייההשתלבות במעבר לשימוש •

מטרות ואתגרים הועד המקומי  



ועד מקומינושאים לדיון
מושב גבעת ישעיהו

כספים וגביה
מבקשים להטיל מיסי וועד גם על עסקים•

מבקשים תוספת בגין אבדן הכנסות מהנחות לזכאים•

איכות הסביבה
פסולת ברשות הרבים–פיקוח והגשת דוחות•

הגברת התדירות החודשית בהתאמה לצרכי הישוב–פינוי מתקני המחזור •

הגברת האכיפה ולכידה–כלבים משוטטים •

סיוע בהעתקת המתקנים-פינת מחזור יישובית•

ביטחון אישי
עליה בעבירות הרכוש•
בקשה להחזרת מעמד ישוב תפר•
חידוש תקציבי בטחון לישוב•
תמרור וסימון  ( הסדרת כניסה בטוחה •

3544לישוב מכביש ) כביש

תקשורת
אין קליטה בחלקים  -תת קליטה•

נרחבים בישוב כולל הרחבה 
.ואזורים נמוכים

15בזק מספק -תשתית אינטרנט•
GB  בלבד



חשמל
.אשר גורמות נזק למכשירי חשמל, הפסקות חשמל כלליות תכופות•

כתוצאה מהפסקת החשמל משאבות הבוסטר חדלות לעבוד וכך משתבשת אספקת המים לחלק העליון של  •
.ההרחבה

.חיבור קו מים מאדרת לקו בהרחבה-פתרון אפשרי•

נושאים לדיון

אנרגיה סולרית
100%= אפס פליטות( 2050מ לשנת "התאמת דרישות הוועדה המקומית במיזמים סולריים לפי הצהרות רוה•

.חקלאים שברצונם לשלב מתקנים סולריים במשקים/תושבים/הורדת חסמים לאגודות). אנרגיה מתחדשת

ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו

תקציב
הוועד קיבל  , איזון10%של ג"בסתוספת בגין אובדן הכנסות מהנחות לזכאים -מחסור תקציב שוטף•

.ר"מ/4-5₪מבקשים אישור להעלאת תעריף מיסי הוועד ב, החלטה להטיל מיסי וועד גם על עסקים



תמונות נבחרות



ועד מקומי
מושב גבעת ישעיהו  

,תודה על ההקשבה
בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה
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