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סיכום ישיבת ועד  /61/מתאריך 26/61/
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר ,דוד הקסנר ,מאור גולן ,רועי אקרון ,חיים אלמקיס ,מירי סנדרוב יורם
מוסאי ,רונן רוזנטל ,נתלי ברלין.
אורחים ומוזמנים :ועדת דוברות וקשרי קהילה  :שני גולדין ,שולה רון ,גלית שרייבר רותם
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
תושבים :איתן לבקוביץ
סע'  :1עידכונים
שרון:












מעדכנת על מכרז רכז צעירים ורכז נוער
מעדכנת על ביקור חברי הוועד בשימשית :ביקור מלמד בישוב קהילתי דומה בכמות התושבים .בלטו רמה
גבוהה מאוד של מעורבות התושבים בצד רמה גבוהה של שירותים ,מבנים שטחי ציבור ועוד .חבל
שנוכחות חברי הוועד היתה מצומצמת.
מעדכנת על מפגש בעלי עסקים מוצלח שנערך ע"י ועדת פיתוח כלכלי
מעדכנת על פתיחת הבריכה ,המנהלות לצד הטיפול בתשתיות .מינויים רבים נרכשו בפרק הזמן של
ההנחה.
מעדכנת על פגישה במועצה על בית הספר :פגישה טעונה מאוד בשורה התחתונה המועצה תתמוך
ותסייע בהכנת בית הספר לשנה הבאה.
מעדכנת על פגישה חן ,דיויד ושרון עם חגי מנכ"ל המועצה ונתן גזבר המועצה ( :)5..2כרגע מסתמן כי
הכספים הנוספים שעליהם אנו בונים לתקציב המורחב מאוד מגמגמים לגביהם ,בנוסף ,יועץ הביטוח של
המועצה מתנגד לאפשרות להצטרף לפוליסת הביטוח של המועצה  -צמצום עלויות ביטוח ל .יועץ הביטוח
יתחלף אז יעשה ניסיון נוסף .לגבי גזם המועצה בנו תוכנית לקציר שמשלבת פחים חומים .אמור להיות
דיון עם אמנון דורי מנהל מחלקת תברואה וועדת חזות היישוב .היות ואנחנו כבר ביוני יוכל להיות רלוונטי
רק לשנה הבאה.
דויד :נקודת האור מהדיון היא הנכונות של המועצה להעמיד אשראי ללדים לא על חשבון החזר מהחיסכון
השוטף.
פגישה נוספת של שרון וחן עם הצוות הבכיר של המועצה ( )5..2בה קודמו נושאים שונים מול המועצה

סע'  2תוכנית עבודה ותקציב ועדת דוברות וקשרי קהילה
שני גולדין :מציגה את ועדת דוברות ותוכנית העבודה שעיקריה:









ועדה חדשה שמטרתה לסייע לוועד ולוועדות לשקף דברים לציבור
כלי התקשורת השוטפים עם הציבור :נפתח דף פייסבוק פעיל מאוד ,נבנה אתר חדש לוועד עליו עובדת
גלית ,ניוזלטר שנרצה לשפר .כרגע יש בעיה טכנית בלוחות הלד .נדרשת השקעה בתיקון או החלפה.
סמסים להודעות דרך המשרד לא נשקל לשלוח על ידי הוועדה
תכנית לערוך עיתון יישובי מדי רבעון  -הרחבה של נושאים שלא מופיעים בניוזלטר .היות וגירסה מודפסת
מאוד יקרה נשקלת אפשרות לגרסת .PDF
תרגום לרוסית של תכנים וידיעות
לוחות לד ולוחות מודעות  -נרצה לשפצם ,מתקציב תשתיות שוטף ולא תקציב הוועדה
אחת לשנה איגרת סיכום שנה של הוועד מודפסת.
סה"כ התקציב שאושר על ידי הוועד לפעילות הוועדה  52אש"ח.

נערך דיון קצר שעיקריו:



מאור :נושא שלטי הלדים לטעמי לא בהכרח קשור לועדת דוברות אלא בתשתיות של הישוב.
מבקשים שת"פ של הוועדות בפרסום דרך וועדת דוברות ובהעברת מידע על פעילות שוטפת שיפורסם
לציבור.
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עלה רעיון שהוועדה תיתן לוועדות גם שרותי גרפיקה ובכך תרכז את הכנת החומר הויזואלי לועדות וגם
תפיץ אותו .יבדק נושא מתנדבים לתחום זה.
הוצע להעלות באתר הוועד שירותים שוטפים כגון גזם וגושית
הוצע שניכנס לרוטינה שכל ועדה מעדכנת על הנעשה בתחומה כל שבועיים
הוצע שחבר ועדה יצטרף לישיבה אחת של ועדות האחרות

החלטה :1להעביר תקציב תיקון הלדים לתשתיות
החלטה  :2תוכנית עבודה מתוקצבת של ועדת דוברות וקשרי קהילה
אושרה פה אחד.
סע'  3אישור פרוטוקול ישיבה  861/מתאריך 1/6/61/
לא עלו הערות
החלטה  :הפרוטוקול מאושר ברוב קולות (חיים נמנע)
סע'  4מעקב אחר החלטות
חיים :ועדת צביון הישוב כונסה .המטרה הראשית להרגיע את הרוחות .הצעתי לא לבחור יו"ר בינתיים
וכל אחד הציג את עצמו .בשורה התחתונה הוחלט להביא איש מקצוע שיוכל להדריך אותנו איך
להתמודד עם הנושא.
נערך דיון שעיקריו:






הוצע לשתף דליה מוטעי מהיחידה לפיתוח קהילתי שמאוד מנוסה ויכולה לממן אנשי מקצוע אם נדרש.
עלתה ביקורת על כך שהחלטות הוועד הקודם להחליף לוגו  ,לערוך קמפיין ציבורי ועוד לא ממומשות
מאידך נאמר שצביון הישוב כמו גם קביעת סמלי הישוב כגון לוגו הם תהליכים שמצריך שקיפות ושיתוף
ציבור.
הוסבר כי ברגע שיש החלטת ועד שהתקבלה ,הדרך היחידה היא להעביר החלטה אחרת בוועד.
עלתה בקשה להציג את הלוגו שהוחלט לגביו ולהחליט בהתאם על ההמשך.

סע'  /צו ארנונה
חן :מסביר על חישוב שיעורי הארנונה ,מנגנון העלה אוטומטי של משרד הפנים ( 25%מדד המחירים,
 25%מדד שכר השירות הציבורי) ושיעור השתה.
החלטת משרד הפנים לשנת  5555להעלות הארנונה בשיעור של  .5.22%נערך דיון שעיקריו:





ניתן לשנות אחוזי ההשתה ולהוריד את מיסי הועד.
סמכותנו לא לאשר העלאה דבר שיפגע בהכנסות והאחוז ההשתה שלא יהיה ניתן לתקן בעתיד.
מדבר בתוספת של כ 5 -שח למטר לשנה שיאפשר להרחיב שירותים שכרגע בחסר.
בהשוואה לישובים אחרים במועצה למעט מצפה אילן מיסי הועד והגבייה מתושבים היא הנמוכה ביותר.

החלטה :צו הארנונה לשנת  2222בסך  ₪ 14.14למ"ר לשנה עם שיעור העלאה אוטומטי אושרה
ברוב קולות (חיים מתנגד)
סע'  /הגדרת תפקידי עובדי הוועד
שרון :לאור התפטרותה של ענת סהר שפרן ,הוחלט להגדיר מחדש את תפקידי עובדי הוועד .מציגה את
התפקידים.
מתנהל דיון שעיקריו:




התיאור לא כולל הערכת עובדים ואחוז הביצוע ,דבר משמעותי כשדנים בתפקידים .הוסבר כי אין רצון
לפתוח דיון פרסונלי בישיבה זו (מצריך ישיבה סגורה) אלא לבחון איך מתאימים לצרכים הנוכחיים את כוח
האדם.
אין בסקירה עובדי קבלן כגון עובדי גינון וטיאוט .כשדנים בכ"א צריך להכליל גם אותם.
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מוצע לבחון את התפקידים של ענת רוט וענת סהר היות ובנקודת זמן זו צריך לצאת מכרז על התפקיד
של רכז קהילה ותרבות.
ענת עבדה  25%בהגדרת תפקיד רחבה ובסוף בוצע בעיקר ליווי ועדת תרבות ואירועים תרבותיים .היום
יש  2ועדות שנדרש לסנכרן ביניהן את לוח השנה ,תחומי אחריות ,תמיכה באירועים וכו'
נדרש לקבוע אופן עבודה
נדרש לפני כן לנתח צרכים
אולי קבלן להפקות
הועלתה ביקורת על התפקיד שגרם להתמוססות הועדות
הועלה כי התפקיד צריך להיות בהיקף רחב יותר בגלל היקף הפעילות שהולך וגדל.
עלתה אופציה של פרוייקטור.
הועלה כי היות וביקשה לסיים את תפקידה ,לנסות לראות מה קורה חודשיים בלי הפונקציה הזו.
הועלה מרשמי הביקור בשימשית שם יש פונקציה במשרה מלאה שעובדת מול הוועדות החברתיות.
הוצע להגדיר את התפקידים ומזה להחליט מה אנו צריכים
הוצע לקחת את רשימת המשימות ולחלק את המשימות לפי עובדים

סוכם :הגדרת מבנה ארגוני ותפקידי עובדי המשרד תתבצע על פי רשימת המשימות והצרכים
לניהול טוב של הישוב .תוכן הצעה שתועלה לוועד.
סע'  7הגדרת ארוע קהילתי בבריכה
יש  .אירועים שסוכם שאנו יכולים לקיים בבריכה .הדיון האם אירוע קהילתי יכול להיות רק אירוע לכל
הקהילה או גם יכול להיות לקבוצה סגורה .מקרה בוחן אירוע סיום כיתה ו' של בית הספר קציר .נערך
דיון שעיקריו:






מחד נאמר שלא מדובר במסיבה כיתתית אלא מסיבת סיום של בית הספר היא לא אירוע פרטי ומאידך
צוין שהאירוע בחורשה הוא בחינם ,אליו מוזמנת כל הקהילה והוועד תומך כספית בקיומו.
הוצע שאירוע קהילתי זה אירוע שכל הקהילה מוזמנת אליו
(יורם ,מירי ורונן יוצאים)
מסיבת תרבות היא אירוע קהילתי
עלה שהיות ויש  .אירועים יש לנו אפשרות לאפשר לקבוצה מסוימת לקיים אירוע כתודה או להעלאת
קרנה כגון סיום י"ב ,מסיבת גיוס ,מסיבה לצופים ורק נדרש לאשר זאת.
האפשרויות להצבעה הן :אירוע ו' ,אירוע צופים ,מסיבת מתגייסים ,מועדון נוער ,מסיבת פתיחת עונה,
מסיבה בבריכה ואירוע תרבות נוסף (סרט או מופע תרבות או אחר)

החלטה  :1לאשר אירוע סיום כיתה ו' בבריכה אושרה פה אחד
החלטה  :2לאשר אירוע קיץ לשכב"ג צופים אושרה ברוב קולות (חיים נמנע)
החלטה  :3לאשר אירוע פרידה לתלמידי י"ב אושרה פה אחד
החלטה  :4לאשר אירוע למועדון הנוער אושרה פה אחד
החלטה  :/לאשר מסיבת פתיחת עונה אושרה פה אחד
החלטה  :/לאשר מסיבת בריכה אושרה פה אחד
החלטה  :7לאשר אירוע תרבות נוסף אושרה פה אחד.
ריכוז החלטות:
מסד

נושא

 .5אישור פרוטוקול

נושא לטיפול
אושר פרוטוקול ישיבה 295/

אחריות
ועד

מה5/9295/
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 .5תוכנית עבודה ועדת
דוברות

אושרה תוכנית עבודה של ועדת

ועד

מיידי

דוברות

 ..תקציב למסכי לדים

אושר להעביר מתקציב דוברות

ועד

מיידי

לתקציב תשתיות
 .4אישור צו ארנונה

אושר צו ארנונה לשנת 5555

ועד

מיידי

ל5555
 .2הגדרת תפקידי עובדי
ועד

על סמך המשימות והצרכים תעלה

יו"ר  +מזכיר

מיידי

הצעה למבנה ארגוני והגדרת
תפקידי עובדי הוועד.

 .6אושרו  .ארועים
בבריכה

אושר לערוך  .אירועים "חינמיים"

ועד

מיידי.

בבריכה:
אירוע לשכב"ג ,מסיבת כיתה ו,
פרידה ממסיימי י"ב ,אירוע מועדון
נוער ,מסיבת פתיחת עונה ,מסיבת
בריכה ואירוע תרבות נוסף
סיכמה ענת רוט
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