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פרוטוקול ועד מקומי מס' 28/08/16 10/16
חברי ועד נוכחים :אורי ששה  -יו"ר ,אשר דהן ,מנדי דהן ,ד"ר יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,גיל עמל,
חיים אלמקייס
חברי ועד נעדרים :אורטל אפללו ,צחי צימט
נוכחים מטעם המוא"ז :אילן שדה ,חגי פלמר ,הילה דובב
מזכירות :חן רייך – מזכיר
נוכחים  :מאור גולן ,מטעם משרד ערן מבל :יוסי שק ,צביקה מינץ וירון.
 .1תב"ע
אילן :ראינו לנכון להציג הפרוייקט לוועד ויותר מאוחר לתושבים .עם המעבר למנשה דרשנו ממשרד
השיכון לבצע תכנון מחודש המתאים למועצה אזורית על כל הקשור כולל הגבעה המזרחית .זאת לפני
השיוך של הגבעה המזרחית .קשרים בין גבעות ,שטחי ציבור וצרכים נוספים .משרד השיכון תיקצב
ונבחר משרד תכנון ,ערן מבל ,לטיפול בכל היבטי התיכנון כולל פרוגרמה .הדברים הוצגו להנהלת
המועצה התוכ נית תשפיע על עתיד הישוב .בקציר יש תהליך הזדקנות והתרחבות  /הצערה /חידוש הוא
דבר חיוני .אך בשלבים כדי לא ליצור משבר הזדקנות עתידי ביישוב.
חן :התהליך בקציר שונה מהקורה במושבים וקיבוצים שם קיימות אגודות חקלאיות המבצעות תב"ע ,לכן
במקרה קציר מעורבות המועצה בהובלת התהליך גדול יותר .גם הסכמי החכירה הם מול המועצה.
יוסי  :הושקעו משאבים להכיר את הישוב ויש לנו הכרות היסטורית  .לקציר יש תפקיד חשוב בעתיד של
המועצה .חוצה ישראל בסמוך ,הקמת חריש ,יישוב קבע במצפה אילן ומי עמי בתהליך הרחבה .תוספת
מסילת רכבת ,המקום הולך ונעשה אטרקטיבי ,כמקום מגורים כבית לתושבים .פיתוח הגבעה המזרחית.
יש פה הזדמנות כישוב מתחדש ואנו מבינים את המשימה העומדת בפנינו.
באנו לשמוע ונעשה גם תהליך מול הקהילה.
נציג את הפרוייקט ,דילמות ,מאפייני הישוב וסבב התייחסות .חשיבות הערב לשמוע תחושה של נציגי
הציבור.
(מצגת של משרד התכנון)
חגי :משרד התכנון מבין כי הגבעה המזרחית משפיעה על כל הישוב כולו
אורי :הישוב ללא ועדת קבלה מושך הרבה אוכלוסיות מגוונות ומיוחדות ולכן היישוב מאוד הטרוגני .יישוב
ייחודי ומיוחד ברוח שלו שיוצר קהילה פעילה.


התקיים דיון פתוח לגבי תכנון עתידי



התקיים דיון על נושא התיירות כולל דב לבבי וחיים קרשטט
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סיכום:


קיימת פתיחות לסוגי דיור שונים :יחידים ,דו ,ובינוי מדורג גג חצר



קיימות דילמות לגבי שימוש ותכנון שטחי ציבור .יטופל בתהליך



קיימת דאגה לתעסוקה ומלאכה – יש לתת פתרון בתכנון.
קיימת דילמה לגבי היות היישוב מוקד תיירות .בדבר לא הוכח חיובית בעבר ולכן חשיבות העניין
נמוכה.

סיכום אילן:


יוקם צוות היגוי ביישוב שילווה את תהליך התכנון



יבוצע שיתוף הציבור בתהליך לפי הצורך.

 .2אישור פרוטוקול מס'  9מיום 7/8/16
הפרוטוקול אושר פה אחד
 .3אירוע סוכות
אורי :ישבתי עם טל רז ממרבד ירוק ,חיים ואילת .יש אירוע אזורי בסוכות בחסות המועצה הכולל
פרסום ארצי ובהם החצר הישנה עין שמר הופעה בגוונים ואירוע בקציר .ועדת תיירות תומכת .
עולה בשל שיתוף  .USAIDהאירוע בקציר הוא שלנו בלעדית ללא קשר לדו קיום.
חיים קרשטט .1 :ארוע מנשה עם מוקד בקציר בהשקעת הוועד .האם יבוצע ארוע במסגרת זו?
במסגרת התקציב .2 .האם בארוע זה יכלול סוכת שלום ולהרחיב
אורי :המועצה תתגבר גם באמצעים.
חיים אלמקיס :שנתיים יש ארועים בתמיכת  USAIDועמותת מרבד ירוקUSAID .הוא ארגון
פוליטי ,דומה הדבר כמו שנביא את אירגון להבה
מנדי :אנו מתמודדים עם שינויי רוח היישוב .שאירוע מסוג זה נוגד את מדיניות הוועד.
השאלה מה יועיל אירוע בשיתוף המועצה.
חיים ק :המועצה נעתרת להשקיע ועכשיו אנו מסרבים לקבל .הרעיון שיש איגום משאבים שלנו
אין יכולת לבצע וכוח משיכה גדול יותר.
אשר :אם האירוע ללא השלכה פוליטית או משיכת אוכלוסיה אחרת אני בעד.
חיים א :עדיין מימון של USAID
חיים ק :האירוע ללא קשר לגשר על הואדי
גיל :סוכת שלום אינה עידוד הגירה .אירוח סוכת שלום אינו מזיק
בן חסיד :יש לבצע חגיגה פנימית שלנו בלי עניין פוליטי .לא כדאי אירוע בפרסום ארצי.
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אשר :אין לזה כדאיות
חיים ק :שני ארועים .1 :קציר מארחת כל בעלי העסקים  .2לילות קציר בקיץ
חיים א :בעבר זה לא עבד .אולי כדאי קונספט אחר
אורי :פיתוח עיסקי עובדים קשה ולא זוכים לתמיכתנו .קרית האומנים לא תמשוך תיירות .קבוצות
זה יותר טוב .יש לנו הזדמנות שכדאי לנסות
חיים ק :יש צורך במפיק בתחומי התקציב
החלטה :יתקיים אירוע בסוכות בקציר בשיתוף עם המועצה .חומר הפרסום יועבר לאישור הוועד
לבחינת התוכן והקונספט.
 5בעד 1 ,נגד חיים אלמקייס 1 ,נמנע ד"ר בן חסיד
 .4אירוע מתנדבים
הוצג לחיים אלמקייס תקציב מול הוצאה
אורי :מציין עקרונות התנהלותיים מול ועדות – מתן חופש במסגרת תוכנית עבודה ותקציב
מאושרים .יתכנו טעויות בשיקול דעת ועדות וזה חלק מהעניין וכשקורה יבוקר ע"י הוועד.
ההוצאה לאירוע המדובר סבירה והנה כלולה בתוכנית העבודה ובתוך מסגרת התקציב
אורי לב אור :הציג את הקונספט של הארוע 30% .התעצמות
חיים :הסרט אינו נותן דבר לשם קידום היישוב וההוצאה עליו גדולה  .זה כמו תשדיר בחירות
מנדי :אין חריגה מהתקציב ולכן איני רואה בעיה עם תוכנית האירוע
אורי :המתנדבים הם מהות העשייה ויש לברך על האירוע.

רשם ואישר :חן רייך
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