ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 18/10/15 13/15
חברי ועד נוכחים :אורי ששה -מ"מ יו"ר ,דפנה בן יוסף (מ )21:12מנדי דהן ,צחי צימט ,מניה
אובולסקי ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל
חברי ועד נעדרים :ליאור בר  ,אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים - :פבל שטיין ,אורי בן יהודה (קב"ט מועצה)  ,מאור גולן ,ענת אריה
אורי :היו"ר לא נמצא היום ואני מחליף אותו.
 .1אישור פרוטוקול קודם
מנדי :לטעמי הפרוטוקול ערוך בצורה לא נכונה ומכוונת .נתחיל בכותרת בה מופיעה דפנה
כנעדרת וגם כנוכחת .ישיבה שלמה שישבנו פה ולא יושבים בדרך כלל בשקט לא כתוב מילה
אחת שאמרנו .במגמתיות .הדברים של ליאור מצוטטים וכולם מופיעים כדרך נס כזו או
אחרת.
צחי :בסוף יש משהו
מנדי :לא משקף ישיבה קודמת וגם הופץ  3שבועות אחרי
צחי :זה נראה הגיוני
אורי :מעכשיו כשתדברו תציינו לפרוטוקול
ענת :הפרוטוקול הוא כמעט סטנוגרמה והכתיבה של דפנה בכותרת היא טעות קולמוס
חן :אין מגמה ורמיזה של מגמה אינה נכונה ,קרה שלא דיברת
מנדי :יאללה אם יש משהו שאני לא אומר..
אורי :תסמן כשתדבר ,ברגע שיש שיח ביננו קשה לייצר פרוטוקול
דפנה נכנסת 21:12
חן :אם אתה טוען שיש כזה דבר תרשום נקודות למעקב ותשווה מול פרוטוקול
מנדי :מקווה ורוצה להאמין שלפני שמפיצים פרוטוקול עוברים עליו ולא ,אני לא חושב שלא
דיברתי בכלל.
חן :אני רושם דברים שאני אומר ועוקב אחר הופעתם
אורי :כשהפרוטוקול יוצא ,אם יש השגות תחזירו אותו עם שינויים .בשביל זה שולחים לעיון
מוקדם
בן חסיד :מי יכול לעבור לקרוא
דפנה :אני חושבת שהייתה החלטה בעבר כי הפרוטוקול יופץ תוך מס' ימים
חן :הערת התזמון מתקבלת .היה חילופי עובדים ולא כמו בעבר שהיתה הקלדה במקום היום
הדברים לוקחים קצת יותר זמן.
מנדי :אפשר לפתור על ידי הקלטה מסודרת ,יש ויכוחים ודיונים
צחי :הקלטות לטובת מעקב ולא לטובת פרסום
אורי :מעלה אישור הפרוטוקול להצבעה
בעד :אורי,בן חסיד ,מניה ,גיל
נגד :מנדי ,צחי
נמנעת :דפנה (נעדרתי לגמרי)
החלטה :פרוטוקול  12אושר ברוב קולות
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 .2סקירה ביטחונית
פבל 2 :דברים שלא יכול לשתוק עליהם ולא קשורים ,מתקיימים אירועים ולא יודעים כלום
וביום האירוע מתקשרים לאבטחה  ,אירוע ספורט ועוד אירוע בסוכות
כולם מתנדבים וכדי שמתנדב יצא לסיור צריך לסגור איתו ,זה לא עסק פרטי
חן :בתור מתמיד
פבל :כן זה נושא של ביטוח  .גם אורי (קב"ט ) לא ידע כלום .אתם אחראים על אנשים.
צחי :אירוע של מתחת  500לא צריך לידע
פבל :אורי צריך לדעת על זה ,כך זה מתנהל בכל מקום
צחי :אז תסבירו בצורה ברורה מה ההנחיה.
פבל :המשטרה מבקשת מעל  500איש תנאים אבל גם עד  500צריך לדווח למשטרה.
אורי :מי צריך לדווח?
דפנה :זה לא צריך להיות אחריות המשרד להודיע? זה צריך להיות נוהל מהמשרד.
מהאנשים שמקבלים משכורת שידווחו.
חן :לא כל אירוע פנימי צריך ליידע גורמי משטרה
דפנה :הוא אומר שכן ,על מה הוא מלין?
חן :אירוע שפתוח לתושבים מחוץ ליישוב ואפילו מחוץ למועצה מחייב ידוע ותיאום
צחי :תוציא מסמך
אורי (קב"ט) :אסדר חוקית :מה שמצריך אישור משטרה – מעל  500איש .כל מה שמתחת
חוקית לא צריך משטרה אבל אי רוע שבו אתם רוצים אבטחה כמו במרוץ (אני ידעתי עליו כי
ביקשו עוקב מים) אחר כך באו לפבל ורוצים מתמידים .זה לא החלטה של פבל או וולרי ,יש
קצין.
אני מציע שיהיה חלק לא פורמלי :יש יתרון בכך שאנחנו מיודעים לאירועים .לדוגמא קיבוץ
ברקאי סיים שלשום לקטוף כותנה בכניסה ל .65בגלל הרגישות ברקאי דיברו איתי ודיברתי
עם המשטרה ומגב כדי שיהיו רגישים לכך שישי שם פעילות.
דפנה :צודק ב 100%וצריך לבנות נוהל שהמשרד יעדכן על כל אירוע שמתקיים בישוב.
פבל :בפרדס חנה כל אירוע מדווח לקב"ט המועצה
דפנה :מי?
פבל :בעל האירוע
דפנה :לנו יש מזכירות ועד שיכולה לדווח  .הערה חשובה וצריך לפתור אותה
פבל :מתנדב הוא איש משטרה וזה לא עסק פרטי לקביעת סידור עבודה .צריך להיות מסודר.
המרוץ היה ב 15:30ואנשים בעבודה
מנדי :אם אתה יכול לכתוב נוהל ,בצורה נכונה אפשר לשפר ,אם רוצים מתנדבים – מה
נדרש ,אתה תיידע חן יוציא במקביל מייל.
פבל :אנחנו נחליט בועדת ביטחון ונגבש נוהל יישובי מתאים
אורי (קבט) אין לי בעיה מי מדבר איתי
דפנה :לא רוצים שיפול בין הכיסאות ,היה אירוע ביום שישי (בחורשת הזיתים) והיה יכול
להיות אירוע
אורי(קבט) מייעץ לכם להכניס לתמונה
פבל :עידכון לגבי מה שקרה:
אורי (קבט) :לפני המצב הבטחוני ,אתם עסוקים בגבעה השלישית ואני ממליץ  ,מאחר וקציר
לא מוגדרת זכאית למרכיבי הביטחון עלול להיות ללא גדר וללא שערים.
דפנה :האם זה עלה בדרישות למשרד השיכון?
אורי :התהליך בהרחבות מתייחס לסיווג הישוב .קציר יצאה מהסיווג והתהליך מתעורר ואני
מרים דגל כי נכון להיום יופי שוועדות שרים הולכות להיפגש...אלא אם רוצים לאמר שלא
יהיה מרכיבי ביטחון
ולגבי המצב :אני אתחיל ואומר שהמאפיין העיקרי של גל הטרור זה שאין לו כתובת ,במובן
של מי המפגעים  ,מאיפה ,למה ואיך באים.
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חלק מהבעייתיות זה שאין באמת לאף גורם הערכה כמה זמן זה יקח ואיך זה יסתיים.
הנחת העבודה שלי  :בסוג כזה של אירועים בסוג כזה של תדירות זה סיפור שיקח שבועות.
חשוב שנבין מה הסיטואציה ,הרוב המוחלט של האירועים במדינת ישראל מוכוון ערים ולא
מרחב כפרי .המקום היחידי שבו הייתה השפעה על המרחב הכפרי זה במנשה .הרוב הולך
לערים כי שם תהליך בחירת המטרות קל יותר .אצלנו זה יותר לחפש ולאסוף מודיעין .זה לא
צריך להרגיע – אני לא יכול לדעת מהיכן מגיע המפגע התורן ולאן.
תמונת מצב במועצה :בשבוע האחרון שקט ,בשבוע הראשון היה אירוע הבקט"בים ואירוע
זריקת אבן ,אירוע גן שמואל ואירועי הבערת צמיגים בירידה ממנשה ובירידה מכביש 6
לבאקה .זה שבשבוע האחרון שקט לא אומר שום דבר .דבר שני רוב הכוחות של משטרת
ישראל נמצאים בירושלים ומי שנמצא עובד במשמרות 12/12
כחלק מהפקת הלקחים  ,הכוחות שנשארו באזור מסתובבים על הצירים ובמקומות ולא
יושבים בתחנות ,גם לגבי משטרה ומג"ב.
יש ניידת אחת שעובדת  3משמרות מבוססת על המש"ק המועצתי שרון ועוד  2מש"קים
ומתנדבים.
חלק מהזמן מוציאים ניידות נוספות בהתאם ליכולת ולזמינות.
הערכות במועצה :מעט תיגבורי אבטחה חיזוק קשר הקפדה על קשר הקפדה על קשר עם
גורמי הביטחון להבין אפ יש תמונת מודיעין (ואין) .בהקשר הפיסי כבר לפני  10ימים יש
מאבטח באשכול הגנים .החל מהיום יש עוד מאבטח בתיכון פסגת אמיר
בשעות הלימודים יש  4מאבטחי מוסדות חינוך.
מימונים :זה ששר האוצר אמר שהוא שם כסף זה בסדר אבל המשטרה מחייבת מאבטחים
שעברו הכשרה וחסר כאלה .הבוקר התחיל תהליך שנאשר גם לשים בודקים ביטחוניים .
היום בצהרים יש בעיה חוקית שמציבה אותנו בבעיה ולכן חזרנו בשאילתה כי אמרו שצריך
לעשות בדיקה פלילית לבודקים ואסור לנו על פי החוק לעשות את זה אז ביקשנו גיבוי חוקי
לדרישה.
בסך הכל הצלחנו לתת מענה לאבטחה .סיכמנו שהמאבטח בגנים יעשה ויש בפעוטון
חן :וציידנו את הפעוטון ואת המאבטח במכשירי קשר
אורי (קבט) :כמו כן הבאנו קונצרטינות למתחם רחוב ההרדוף .יש ויכוח לגבי הצמחייה
והניקיון שלה
אורי ששה :כשבאנו לגור כאן בית שלישי נדלק שאזור זה מועד לפורענות
אורי (קבט) :הטענה שלנו שהיכן שביקשו ניקוי יאפשר שדה ראיה וגם הגעה עד לגדר.
פבל :זה מקצר טווח לזריקת הבקבוק.
דפנה :צריך לזכור שזה מערער
אורי (קבט) לא לייצר מצב שכל פרחח שיגיע מברטעה יוכל להגיע עד הגדר.
מאור :היום הוא מגיע עד לגדר וביום שיגיע לתוך בית
דפנה :שאלה :אחד הדברים שעשיתם הצבתם זרקורים
חן :אנחנו הצבנו
דפנה :נשאלת השאלה כי זה פוגע באיכות החיים של התושבים ,מה זה תורם מבחינה
ביטחונית ,כי מה שרואים זה את הגדר
אורי (קבט) :לא ראיתי את הפנסים לאחר הצבתם ,יתכן שצריך לכוון את האורות  .אם חשוב
שאבוא -אני אבוא.
דפנה :אני שמעתי תלונות
אורי קבט :גם בהרחבה היו תלונות שמסנוור ,ולא מסנוור.
דפנה :וכמה זה יעיל
אורי ששה :ברגע שמפגע מגיע למקום מואר זה מקשה
אורי (קבט) :בפינה זו יש אזור מוגדר של סיכון .ככל שמתרחקים לצדדים המרחק גדל והסיכון
יורד .לכן ריכזנו שם את המאמץ לייצר בפר שירחיק .אם הפנסים מכוונים נכון הם מסנוורים
וחושפים.
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דפנה :ההמלצה היתה פנסים עם חיישנים ואז ממשיכה הרגשה של שיגרה
אורי קבט :לפנסים בעוצמות אלו אין חיישני תנועה.
מנדי :עד שדולק לוקח זמן
אורי קבט :מקצועית חיישני תנועה לא טובים
אורי ששה :עלה הנושא שיש ילדים שחוזרים מבית הספר לבית ריק עד  .16-17הגברנו את
השמירה בלילה  ,האם אפשר להוסיף או לשנות שעות
פבל :ישבנו עם ועדת ביטחון כי גם ביקשנו שמירה כל היום  .אם אין שליטה על השער אז לא
כדאי לסגור
מנדי :מה ההבדל אם יש שומר
דפנה :זה שני מעגלי הרתעה
אורי ששה :מדוע לא לעשות משמרת אחר הצהרים במקום בלילה
מנדי :בלילה יש פחות נוכחות אנשים מסתובבים מצפים לראות צ'קלקה .ביום יש יותר
הרתעה.
אורי ששה :בין  2ל 4הישוב מת ויש ילדים לבד בבית
אורי קב"ט :לבדוק משחק בשעות אפשר .אפשר גם לבחון הוספה של שעות אם יש לכם
תקציב.
אבל תבדקו את התארגנות פנים ישובית
דפנה :עשו פטרולים – מתואם איתך?\צחי :עשו לבד
אורי (קבט) :אני מדבר על משמר אזרחי לפרק זמן מסויים .זה נכון שחלק לא נמצאים בישוב
אבל יש אנשים בין עבודות ,פנסיונרים .אם הם יכולים להסתובב שיהיה עוד מבוגר
שמסתובב .לצפות שעכשיו יהיו כוחות – זה לא יקרה.אני מבין את המוטרדות אבל צריך
אורי ששה :אני מבין שיש תקציב שמירה אז אולי לשחק
פבל :פטרול זה בעיה
דפנה :הרעיון לפנות לתושבים
אורי ששה :מישהו צריך לארגן את זה
דפנה :יור ועדת ביטחון
פבל :כל הפעולות צריכות להיות מתואמות איתו  .אני בן אדם שעובד בהתנדבות והרב"ש
הוא האחראי
אורי ששה :יש רב"ש בהשתלמות
דפנה :אבל הוא עונה לטלפון ויודע להגיד מה לעשות .לפבל – אתה צריך לארגן את זה
אורי קב"ט :תארגנו ותעשו את זה
דפנה :דיווח לציבור .במקרה הבקטבים קרה מצב מוזר שגרם לערעור יתר .תושבים מישובים
מקיפים שם הביטחון טרח להעביר מידע בזמן אמיתי .אנחנו כישוב שיושב כאן קיבלנו
מחברים את המסרים אבל לא מהמנגנון שלנו ונוצר אי אמון .המסר היה צריך להיות
מהביטחון ולא ממקורות אחרים .ברגע שנוצר מצב כזה צריך להכיל אותו.
אורי קבט :לא יודע מה נאמר ע"י גורמים אחרים .אנחנו היינו האירוע
דפנה :בטל מנשה אמרו לא לרדת דרך קציר ואחר כך גם הפגנה למחרת  ,ואנחנו קיבלנו
שעה לפני ההפגנה
אורי קבט :מה נאמר בחיננית אן בגוש הישובים אני לא יודע .פה בארוע הזה מרגע שהבנו
שזה נחשף סיכמנו על נוסח ונשלחה הודעה מתואמת ובדוקה.
מאור :ואם לא היה נחשף?
קבט :אני חושב שהיה צריך לפרסם ,בסופו של דבר אין סודות .רק המידע צריך להיות בדוק
ומותאם לציבור
פבל :אבל תלוי מי ומתי
קבט :מהרבה אירועים אחרים יש מקורות שמצוצים מהאצבע
אורי ששה :זה חבל כי זה יוצר דיסאינפורמציה
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אורי קבט :אני מצפה שאם מישהו יודע על מידע דברו עם חן ,פבל ,איתי או עם ענת שנדע.
אם פה ידעתם על ההפגנה ב 12בצהרים זו תקלה כי אני פרסמתי ערב קודם לכן לישובים
אני באופן קטגורי  ,כל מידע שאני יודע ורלוונטי לאזור אוטומטית מופץ לרכזי הביטחון וגם
למזכירים בקבוצת חרום מנשה .על יום שישי בצהרים לא היה מידע ופרסמו על הערכה שלי
דפנה :היתה התרעמות בפייסבוק
צחי :ממציאים שטויות ומבלבלים בשכל
גיל :המוסרים מידע בתוך האירוע לא תמיד יכולים בזמן אמת להוציא ידיעה או תגובה
דפנה :פרסמו תמונת בקבוקים
חן :פרסמו לפני שפתחו בזמן שזירת האירוע הייתה סגורה בהוראת המשטרה.
קבט :אחד הלקחים של צוק איתן שהשימוש הלא אחראי ברשתות החברתיות עשה תקלות
מארץ התקלות .אני רואה בקבוצה הודעות שלא מבין את המקור
חן :כל ההודעות שלנו היו מתואמות עם מי שהיה בשטח ובצורה שלא תיצור פניקה.
הערכות לתוכנית עבודה  2016לוח אירועים
.3
אורי :בהתאם לתפקידכם כרפרנטים צריך לעבוד על תוכנית עבודה 2016
גיל  :השנה עבדנו בצורה הזויה ,כשהתקציב עד לפני חודש עוד לא אושר .שנה הבאה
התקציב לא יגדל .מצד שני יודעים יותר כל ועדה מה קצב העבודה
צריך לקחת את הביצוע בשנה שעברה ולתכנן את התקציב
מאור :למה לא להגדיל?
גיל :צריך להגדיל הכנסות .כל תקציב הועד  4מיליון שח ,אתה צריך להיות ראלי.
מאור :צריך מאמץ
אורי :צריך לבקש תקציב שאתה יכול לדחוף דברים בתקציב
דפנה :אנחנו מתקנים את הסוג הביטחוני
חן :המועצה מוציאה מכתב לשר הפנים גם לאחר אירוע זה
מנדי :שאלה האם יש כוונה שהועדות יציגו מה עשו ,מה תכננו ומה ביצעו שנה שעברה?
גיל :ישיבה שלמה? שתים? שלוש? כי יש עד סוף ינואר
מנדי :אם יש משהו בעייתי אפשר  2ישיבות בחודש
גיל :עד איזה עומק אתה רוצה להיכנס?
מנדי :האם כל ועדה ניצלה תקציב כמו שתוכנן
אף אחד לא רוצה לדעת האם התכנון היה על  Xאירועים והאם כולם בוצעו .האם נוצל בצורה
מלאה והאם לא ?
גיל :עוברים סעיף סעיף על מה שנוצל
אורי :בוא נהייה ריאליים
מנדי :כל ועדה רבע שעה מציגה תכנון מול ביצוע ובאותה נשימה אל מול זה של שנה הבאה.
חן :עיקר הבסיס של  2016מבוסס על שנה קודמת ההוצאות הקבועות אותן הוצאות
מנדי :ענת (אריה) חופרת כל הזמן שבגבעה המרכזית אין נקיון  ,אולי הועד יחליט להסיט את
התקציב לכיוון נקיון ,הסל הוא אותו סל.
צחי :אבל כל אחד משחק בתקציב שלו
מנדי :צריך להחליט על מגמה
חן :אתה מערב בין שני דברים  ,בהערכות לשנת  2016סוגרים שנה .זה מה שנדרש מכל
ועדה .שכל רפרנט יגזור מהביצוע של שנת  2015את תקציב 2016
אורי :כשישבנו פעם בשבוע הספקנו פחות ממה שעכשיו .כולנו בהתנדבות ופעם ב 3שבועות
והשנה טובה מבחינת הביצועים ולכן לא להגזים .צריך לעשות אבל לא להעמיס על הועדות
דרישות שלא יעמדו בהן
דפנה :לקהילה ורווחה אין יור ואין רפרנט.
אורי :ומי יעשה את זה? אין הגיון לדרוש רזולוציות מה עושים עם כל שקל.
דפנה :תכנון מול ביצוע

ועד מקומי קציר
מנדי :אתה עוסק בתקציבים אם יש מתנדב שצריך לעבוד תקציבית  ,האם כל מתנדב עושה
מה שהוא רוצה? אני מבקש משהו לא בשמים אלא התנהלות תקינה
גיל :לא מבין על מה מדברים
אורי :לא יקרה
דפנה :חבל שאין לועד ועדת ביקורת שבודקת קבלות וביצוע החלטות
חן :במהלך השנה יש עבודה יש רפרנט ויור שניהם יחד עובדים לפי תקציב שנתי ומול
תוכנית עבודה
ברגע שיש דרישה מאשרים ההוצאה מול תוכנית העבודה
מה שאתה מבקש זה לראות כל פעולה ופעולה  .יש תוכנית עבודה ויש תקציב ויש בסוף שנה
בדיקה ברמה הגלובלית של הועדה  .אם בוצע למה לא בוצע
גיל :נחלק לפי ועדות
צחי :שאלה לתוכניות עבודה .יש מייל על המתקני ספורט מה עושים עם זה? אין לי בתקציב.
חן :זה תבר .בתקציב השוטף אין שקל להקמת תשתיות ,יש תקציב לאחזקת המתקן הקיים
בלבד .
בפעילות שוטפת יש אפשרות דרך רותם ,תקציבים לענפי ספורט שונים .צריך רק לפנות
ולשתף.
מאור :מנדי אני מסכים איתך אנחנו יושבים עם חן וליאור בנושא של ביצוע מול תכנון ועכשיו
בתוכנית עבודה ל  . 2016אני רוצה להגדיל את התקציב  .יותר כסף ואני גם יודע להסביר.
גיל :תבקש יותר התקציב בעיקרו שוטף .תבר לא תלוי בכלום ואפשר להגדיל ולשחק
דפנה :אז שיציגו פה ונחשוב אם להגדיל
מאור :גם את השוטף אני צריך להגדיל  .יש לי בעיה עם השוטף ,צריך להוסיף פועלי ניקיון
וכו'.
דפנה :בגלל זה מנדי ביקש להציג
גיל :התקציב מקורו מארנונה ותמיכת המועצה
מאור :ישוב בגודל שלנו התמיכה לא אקוויוולנטית לגודל הישוב.
גיל :זה ויכוח של  3שנים
אורי :תבואו עם הצעה לועד
מנדי :התקציב פתוח  .יש סל מסויים אבל לטעמי אם תעשה עבודה טובה תציג את כל
התשובות למה צריך להגדילו ואם אני אשב כאן וכל ועדה תציג והועד יקבל החלטה לגרוע
מתקציב אחר ולהוסיף לתקציב שלך .בינתיים זה לא קורה.
מאור :אני בטוח שהועדה שלי תעשה
חן :נשלח פנייה לכל יו"ר ורפרנט לגבי לו"ב תכנית עבודה 2016
 .4סיכום ארועי מרוץ קציר וסוכות
אורי :היה מרוץ יצאנו טוב בכל הפרמטרים ,היה כיף
לגבי ההתנהלות – אירוע ראשון בקציר ויש לו עקומת למידה .היו כמה עניינים בדרך שצריך
להיות מאורגנים יותר טוב כדי שלא יהיו אי הבנות אבל לגבי ההתנסחות וההתנהלות ,היו
מיילים פוגעניים
צחי :גם היו"ר הוציא יופי של מיילים
אורי :אני מבקש לא פוגעני
צחי :זה לא קשור למרוץ תבקשו ותקבלו עובדות האם זו מציאות שיכולה להמשך או לא
אורי :בגלל הזמן הקצר מבין שלא הייתה אפשרות להציג תכנית דרישות מסודרת
צחי :לא היתה תוכנית אלא תקציב שלא ברור לאן הלך כולל דברים שלא קשורים לתרבות
אורי :ההתנהלות מול המזכיר הייתה לא במקום גם אם יש חילוקי דעות תפנה ליו"ר .הגישה
כאילו עובד אצלנו ודוגמאת מיה פלאות ששורבבה צריך להיזהר בדברים האלו.
צחי :לי נמאס מההרגשה שכשמגיעים לרגע האמת מפקירים אותנו  .זה לא אירוע פרטי שלי.
יש אנשים שמקבלים כסף – שיעבדו!

ועד מקומי קציר
אני לא צריך לרוץ אחרי מפתחות.
לאירע של המרוץ ביקשתי שתביאו בני אדם הכי קל לדחות את זה ולעשות את זה בלוז קצר
גיל :לא יכול להיות אירוע של  99אחוז בלת"ם
אורי :האירוע ה 2צריך להיות מתוכנן
צחי :בשביל זה יש ועדה והיא תדאג לזה .זו דעה של חברים רבים לועדה שלא קיבלו עזרה.
משם היה הרבה יותר קל לעבוד
איפה פבל היה ברישוי של מופע קיץ
חן :היה סיכום שהמועצה תעשה רישוי ולא עשו כי לא תאמת איתם ,לא שיתפת  ,לא ערבת
צחי :אנשים ברגע האמת נעלמים
חן :המשימות שסוכמו יבותעו ע"י העובדים בוצעו כמסוכם
צחי :רז לא ידע מזה
חן :רז ידע טוב מאוד וביצע מה שנדרש וסוכם
אורי :אירוע מאפס ל 100בשבועיים תמיד יהיו תקלות אבל צריך הפקת לקחים והסקת
מסקנות .להיערך ולתכנן מבעוד מועד.
גיל :מצפה ששנה הבאה חודשיים לפני האירוע תפתח ספר ותראה איך עושים את זה טוב
יותר ,איפה היו התקלות וכו
הועדה דבר ראשון תפתח את התיק
נכון שיש ניסיון אבל המיילים ששלחת אח"כ – אני נעלבתי מהם ,הסגנון לא ראוי
צחי :יותר פשוט להפקיר
חן :אירוע לא קהילתי אם אין קהילה שתעשה .מתפקידך לגייס אנשים .אתה בא בטענות על
מקבלי השכר שלא מתהמהים ולא בוחלים בעבודת כפיים.
צחי :במקום  2מנהלים יהיו  8עובדים
חן :טרחתה לבוא לישיבת תיאום שבועיים לפני האירוע כשיש בפועל ארבעה ימי עבודה.
יצאת עם סט משימות ששבועיים לפני האירוע כלל לא העלית על דעתך שיש לבצע .חברי
ועדה לא יודעים מה משמעויות האירוע ומה עליה לעשות
צחי :על סמך מה?
חן :אני דיברתי איתם .הם היו פה.
צחי :האם גם אירוע קיץ התנהל לפני
חן :אני כנראה שלא מבין אותך  .אתה הרפרנט יש ועדה ותיתן לה לעבוד .ואתה רץ רץ רץ
ונשאר לבד ,בלי לשתף בלי לעצור ולחשוב
כמו לתת פרס כספי ובדקתי עם גזבר המועצה הועד והיועץ ונאמר מפורשות שלא לתת פרס
כספי ועכשיו אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה.
צחי :החכמולוגים גדולים לאחר מעשה .זה הגישה שלך  ,של לתקוף! אתה לא שווה שקל
ממה שמשלמים לך ואני אוציא פלט מפורט של תאריכים ומעשים שאתם רק מקשים
חן :פיך גדול ממעשיך .מי זה אתם .אל תדבר באויר בסיסמאות
צחי :אתה ורז
חן :אתה מדבר מחוסר ידע מוחלט .כל האירוע הזה בסופו התקיים מגיוס העובדים באמצע
החופש .רז ,במקום להשתתף באירוע נאלץ לעשות משימות שנשארו פתוחות.
צחי :ביום שבו השכירים יעשו יותר.
אורי  :זה דיון נפרד
צחי :דיון שמחכים  3שנים
דפנה :לא היה דיון  .לא ישבנו ולא בדקנו את השרות אותו אנו מקבלים.
אורי :תנסו להוריד להבות ,את השפה המתלהמת ,זה לא מתאים.
צחי :אפשר לוותר על הכל
אורי :היה אירוע טוב ,יופי של פרסומת לקציר אך צריך לנהל את הדברים בצורה מושכלת
צחי :זה לא מתאים כל פעם שעושים משהו לחטוף את החרא הזה.
צחי לגיל :אתה פעם גיבית אותי על דבר..

ועד מקומי קציר
גיל :א .כן וב .שיעבור התקציב .לא איכפת לי שהתכנון לא בהתאם לביצוע ההשתלחות לא
היתה במקומה.
צחי :אתה לא יודע לעבוד מול החברה האלו.
חן :מיה אלה החברה האלה
צחי :מול אתה (פונה לחן) ורז  .ברוח המועצה המסריחה הזו ,במקום לעלות מעל הדבר הזה
דפנה :אני חושבת שמזכיר ישוב לא צריך לאמר שאם אין לכם מתנדבים אל תעשו אירוע,
אלא תפקידו לדאוג לעשות ולתמוך בועדות בעשיה .בזה אתה כושל.
אתה מאוד טוב בעניין של תקציבים ובתחום של רכז קהילה – בכך נכשלת!
חן :אני מזכיר הישוב ולא רכז קהילה
דפנה :הוא לא מסוגל וצריך רכז קהילה .נשאלת השאלה האם השכר הוא רק להיות מזכיר
או גם לרכז קהילה
חן :את כנראה לא מבינה את סדר הגודל של הישוב הזה ואת חושבת שרכז קהילה כמו
בקיבוץ זה מה שצריך
דפנה :אנו לא מקבלים את השי רותים שישוב עם כאלו מתנדבים ...למה אתה לא מוביל
מהלך לעוד תפקיד?
חן :כי את באה לפה כל  3שבועות אם תגלי יותר מעורבות .
דפנה :אתה מקבל שכר .אם תגלה ,אם תעשה
חן :אני יודע מה אני עושה ואמשיך בדרכי
דפנה :מאוכזבת ממך
חן :לא מופתע
אורי :תקציב  2016צריך להכניס רכז קהילה
מנדי :צחי צריך כתובת .לטעמי זה משהו שצריך לעלות לא במסגרת תקציב אלא בנושא
הגדרת תפקידים .יכול להיות שחן צריך פה עזרה .כמו שהוצג ששני לא מספיקה והעלנו הקף
משרה .נושא זה כל הזמן נדחה .זה מעיד על התנהלות לא נכונה.
זה מה שקורה שנפגשים כל  3שבועות.
אורי :אני חושב שרכז קהילה לא עניין של הגדרות אלא עניין של תקציב
דפנה :מחצית מהתפקיד כמוגדר הוא רכז קהילה .אנחנו דוחים את הדיון הרבה זמן .אנחנו
מתבססים על..
אורי :אי אפשר לדון בעלמא ,כל מקום זה לא פה .יש פער תהומי בין תפיסת עבודתו של ועד
מקומי ובין היכולת שלנו לעבוד ברזולוציות לבין המציאות.
במציאות אנחנו רצים  ,טועים ,רצים קדימה .צריך איזון בין הרצון לתכנון והרצון לעשות.
מנדי :מה הקשר? יושב מאור ורוצה תוספת תקציב כי יש לו חזון .אולי מסעיף אחר צריך
לתת לו .פעם אחת טועים פעם שניה לא טועים  .תעשה הפקת לקחים  .לייצר נוהל מסודר.
אם לא ,זו תקלה ניהולית
אורי :טוב  ,שמענו
מנדי :שבוע לפני התקציב תגידו שאין זמן ולא נאשר ואתם כן תאשרו ...אותו דבר
דוגמא :ביקשנו וקנינו טרקטור מראיה שיפנה גזם  .לא עבד טוב והוחזר המנדט למועצה.
הטרקטור נשאר והפועלים נשארו
חן :לא הוחזר למועצה ,אנחנו מפנים
מנדי :האם היה פעם דיון מה לעשות עם הפועלים ? לא התנהל .זה התקציב שרוצה מאור.
זה לא צריך להפיל על מאור כי הוא מתנדב .אנחנו צריכים לראות איך פועלים קדימה ונחליט
מה עושים .אחרי שנחליט זו העבודה שלו.
 .5תעריף השכרת מבנים לארוע פרטי
אורי :אני משאיר סעיף זה ליור .הוא רצה להציג אותו.

ועד מקומי קציר
 .6הקמת ועדת שמות
ועדת חזות הישוב חברה צעירים רוצים לעשות פרגולה בכוחות משותפים וקצת עצים והציעו
לקרא אותה על שם ....ועלו שאלות מדוע על שם זה ולא אחר.
חן :ברשויות יש ועדת שמות שקובעות קריטריונים
דפנה :מצפור הר אמיר הוא יופי של שם
צחי :זה קקל מישהו שילם על זה
דפנה :ההנצחה מיותרת
גיל :צריך ועדה
חן :ועדת שמות אין במועצה .יש תהליך רישום שמות במועצה
גיל :אנחנו יכולים להקים ועדת שמות ולהמליץ למועצה
אורי :יש להם אולי זכות לתת שם כי הם עושים
מנדי :לא צריך להנציח
אורי :מתי שהוא נצטרך
מנדי :צריך לוח הנצחה מרוכז
אורי :פינת הנצחה צריכה..
גיל :ועדה תקבע מי כותב שמות על מי
דפנה :אני חושבת שועדת קהילה ורווחה
חן :הנושא בעייתי ורגיש ומצריך חשיבה ודיון מעמיקים .יש לכך השלכות רבות לעתיד.

רשמה :ענת רוט

