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פרוטוקול ועד מקומי מס' 27/11/16 14/16
חברי ועד נוכחים :אורי ששה  -יו"ר ,צחי צימט ,ד"ר בן חסיד ,מניה אובולסקי ,גיל עמל ,מנדי דהן מ -
 ,21:23חיים אלמקייס מ21:45 -
חברי ועד נעדרים :אורטל אפללו ,אשר דהן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :לנושא כיבוי אש ענת סהר שפרן ואנדרי אדלמן .מאור גולן ,רועי אקרון.
סעיף  :1אישור פרוטוקול  13/16מיום 6/7/16
אורי סוקר את הנושאים שעלו לדיון.
החלטה :הפרוטוקול אושר ברוב קולות .בן חסיד וצחי נמנעים מאחר ונעדרו מהישיבה הקודמת.
סעיף  :2רכז קהילה ותרבות
אורי :מחפשים אדם שיאגם את העניין .תקציב  ₪ 100,000מתקציב כל וועדה ייתן חצי משרה .אני מצי
כי במידה ולא תאושר החזרת הארנונה לתעריף  2015לא נלך על זה כי לא נוכל גם קיצוץ וגם רכז .יש
רעיון לתת גם את המשחקיה .גם רכז וגם משחקייה לאחד תקציבים.
זה אדם שישב עם הוועדות ומקשר ליום יום כי יש הרגשה שאנחנו מתקדמים יפה אבל לא מרימים רף.
בן אדם כזה יכול להשיג הרבה מהמועצה ומהמתנדבים עם הרצון אבל ללא הזמן.
צחי :מה הגדרת התפקיד?
אורי :מציג על המסך דוגמא לתפקיד דומה המבוצע במוא"ז עמק יזרעאל.
מנדי נכנס 21:23
מנדי :אבל שם זה  1במועצה
חן :לא ,זה ישובי
אורי :תחומי אחריות  :ליווי הועדות  ,הוצאה והובלת אירועים ופרויקטים קהילתיים.
אני חוזר כי הדבר מותנה בהחזרת תעריך מיסי הוועד לרמה של .2015
גיל :מציע להכין הגדרת תפקיד ספציפית לנו בהצעה שמתאימה לנו
אורי :אבקש מראשי ועדות לרכז הצרכים שלה מרכז כזה לתפקוד שוטף של הוועדות.
מנדי :חלק ניכר ממה שראיתי מזכיר היישוב עושה .דיברת על כל מיני אירועים  .אם נדע תוכנית שנתית
של אירועים נדע מה יכול להיות  .יכול להיות שנביא נקודתי.
אורי :עשינו זאת .הכוונה שהרכז ייעל את עבודת הוועדות יביא לאיגום משאבים
מנדי :יש רפרנטים שתפקידם לעבוד מול הוועדות
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חן :אם תיקח את גרף האירועים תראה שאנו משרד הפקות  .כל אחד עובד בנפרד .קהילה תרבות רכז
נוער .במכלול אתה רוצה להגדיל את מעגל העשייה .אירוע מתנדבים היה לטעמי כישלון בהיקף הגיוס
לנוכח ההשקעה הרבה של המארגנים ובעלויות .עם רכז קהילתי אירוע כזה היה יכול להיות קפיצת
מדרגה רצינית בגיוס כוחות חדשים והערכת כוחות ותיקים.
צחי :מה יהיה שונה בפורמט הזה?
חן :יתכלל ויחבר אירועים  ,עבודה שוטפת מול גורמי המועצה תוך הכרת התקציבים והאפשרויות של
השת"פ .קיום קשר רציף עם המתנדבים לאורך כל השנה .ריכוז צרכים קהילתיים שונים.
נכון שאני ממלא חלק ניכר מנושאים אלה אך מטעמי עומס ומגוון נושאים איני יכול לעשות זאת בצורה
מלאה וחבל.
מנדי :כשדיברנו על תוכניות עבודה לשנה הבאה וצריך לראות משותפת מי הולך עם מי ומה הולך עם
מה  .זה התפקיד שלנו פה.
אורי :לא קורה
מנדי :לא קורה כי ועדות לא שולחות את כל האירועים ומתנהלות עצמאית.
אורי :זה רק מראה על חשיבות התפקיד שלא נדבר על עייפות החומר.
חן :הגרעין של המתנדבים לא גדל .הוא יקדם מתנדבים יש לנו ישיבת תיאום שנתית אך זו לאירועים
שכבר הולטו בנפרד בכל ועדה ולא תמיד יש רצון לאגם משאבים.
אורי :אני רוצה לחזק את הכוח החברתי שלנו.
צחי :הישוב גדל והוא יהיה כמו כפר ורדים  .אי אפשר לקחת בישוב כזה תפקיד של קיבוץ .בעוד  5שנים
תצטרך תפקיד במשרה מלאה כמו גילה.
אורי :בסופו של עניין אנחנו נתקלים בבעייה של איגום ארועים ונושא התחזוקה של המנדבים  .וגם אין
תרבות קטנה
צחי :ביקשת שיקרה? תעלה צורך.
אורי :זה גם זמן ואנרגיה.
חיים :זה לא תפקיד של ועדת תרבות?
צחי :בעייה מרכזית יחידה שקשה להתמודד איתה היא רישוי עסקים באירועים .אחרי אירוע הקיץ לפני
שנתיים דיברנו על כך שאנחנו לא עושים יותר כי זה מורכב ואנחנו מתנדבים .אבל מדוע לא רכז קהילה
וחינוך זה נשמע כאילו מצאנו איש ואז בונים תפקידים
אורי :לא נכון
צחי :לא רואה הגדרת תפקיד
אורי :זה מותנה בארנונה
מנדי :לא כשאי אפשר להשקיע את הכסף במקום אחר?
גיל :אני אגיד מה הצורך לדעתי :נושא ההתנדבות הוא בסיס מאוד חשוב לתפקוד הישוב
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מנדי :ומה זה תכלס ? לבוא למתנדב ולהביא לו כוס תה? בוא תפרט.
אורי :זה לא צבא
מנדי :זה לא בושה להציב תוכניות עבודה או להציב יעדים
גיל :לראות כיצד וועדות פועלות ואם לא מדוע לא ולהפעיל אותן
צחי :אז צריך עוזר מזכיר!
גיל :די דומה
אורי :זה עוזר מזכיר לענייני תרבות וכו
מנדי :אבל זה תפקיד הוועד!
גיל :כל דבר שאין – זה תפקיד המזכיר כי אין נושא תפקיד אחר .השאלה היא האם המזכיר יכול לעשות
הכל
מנדי :אנחנו הגדרנו משתתפים ותדירות פגישות של הועדות .המזכיר רק צריך לרכז .בסוף חודש מבקש
פרוטוקול  .נונונו פעם ראשונה  ,פעם שניה..
אורי :נו באמת ומה אם לא
מנדי :אם מתנדב לוקח אחריות הוא חייב לעמוד בה
חיים :יש ועדות רציניות
חן :שנה ראשונה עבד מצויין ,שנה שניה פחות  ,שנה שלישית לא עובד .יש שחיקה וזה מובן לחלוטין.
כשזה מגיע אלי זה בדיעבד או שמשהו לא קרה.
אני רוצה שמעגל העשייה יגדל  .ברגע שיש אדם שמסור לזה ומוכשר לזה .יש לנו רכזת מתנדבים,
שולה ,שהיא גם נשחקת .למועצה יש רכזת מתנדבים ויש לה תקציב ואנחנו תמיד בשת"פ עימם.
צחי :יש השפעה גדולה לנפח שהישוב קיבל  .אנחנו מדברים על משרה שתהיה לא רלוונטית.
אורי :צריך מתנ"ס אולי
צחי :למה? אתה מוכר חוגים ומרויח כסף
אורי :אתה מייצר תקורה מחוגים  .אם יש למישהו חשש על הגדלת משרות זה אמור כסות עלויות ויותר
צחי :תביא  4משרות – שנדרשות
אורי :בחברה למתנסים אין סבסוד ואין דבר שאינו בתשלום
צחי :אם היינו מדברים על יישום החלטות ,אמרנו שרשיון עסק תעשה ועדת ביטחון
חיים :רשיון עסק זה שטות וכמה פעמים יש ארוע שמצדיק?
חן :בקיץ .אנחנו יודעים היום להגדיר שהופעות על בסיס התושבים ולא על תושבי חוץ לא תהיינה יותר
מ 500 -ולא יצריך רישיון עסק.
ועדת ביטחון גם הם מתנדבים עם אותן מגבלות זמן כמו לחברי ועדת תרבות אז אין כל סיבה שזה יפול
עליהם.
חיים :לא צריך ואם יש פעם שצריך אז לא יודע כמה כסף אבל בטוח שאפשר לעשות למען האזרח יותר
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אוריK50 :
מנדי :כמה כסף להחלטת ועד?
גיל K300 :מעבר להוצאות קבועות
מנדי :זה שישית!
חיים :אם תחלק את התקציב הזה לכמה אנשים
חן :השאלה מה אתה רוצה ממנו .הוא יכול לגייס כסף ולכסות את עצמו.
מנדי :כשאתה חושב על התפקיד יש לך יעד לאותו בן אדם?
אורי :נגדיר ייעדים
מנדי :אז בוא נייצר
אורי :אתה מקבל עוד מכל דבר
מנדי :תכלס מה?  20ארועים ? עוד כסף מהמועצה? כמה? .אם התפקיד שלו גדול בואו נפצל אותו
מאור :תביאו סגן לחן .הוא לא מסוגל לעשות הכל לבד.
אורי :לרכז קהילה ותרבות
בן חסיד :אין ביטחון שהבן אדם יהיה טוב בשבילנו .בסוף שום דבר לא יצא מזה .אני חושב שחיים אמר
דבר נכון .מי שיכול ביננו לעשות  ,שיעשה את זה
החלטה :הנושא יבחן שנית במסגרת דיוני התקציב  2017לפי אישור מיסי הוועד ולאחר בניית הגדרת
תפקיד המתאים ליישוב שלנו ובהתאם לצרכים שיועלו ע"י הועדות.
סעיף  :3כיבוי ואירועי השריפה
חן :היה סוף שבוע סוער שנוהל ביד חזקה על ידי ענת
ענת :לא היה כלום בקציר .יש לנו צוות צחי מדהים מיומן קיבל התראה ולא נבהל .היינו ערוכים לגמרי.
בחמישי ב  14:00פתחנו חמל במשרד הוועד .בערב הייתה ישיבת שת"פ עם שומרון .הם לקחו אותנו
כלמידה .הוביל את החמ"ל אנדרי ,אני ורונית יו"ר חינוך .זכינו לביקור אילן (שדה) חגי (פלמר) ומנחם
(גרינברג) .המטרה העיקרית הייתה להרגיע את התושבים  .היו הודעות בתיקשרות והיה מתוח.
תודה לצוות הכיבוי
אורי  :לציין בניוז את תרומת כל המתנדבים
ענת :אנחנו בכוננות עד יום שלישי .בחמישי בלילה סיירו  19מתנדבים  .עשרות תושבים התקשרו וזה
מחמם את הלב
אנדרי :הדבר המרכזי היה שיש בעיה ויש מענה .זה מייצר אמון ברמת הקהילה ומפנה את המועצה
לתעדוף בידיעה שאנו בשליטה .אם יורשה לסכם את הארוע של יום חמישי  ,וגם תגובה מהירה מזל
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שלא הגיע אלינו .מפה משליך על המוכנות לכיבוי ועל המוכנות לפינוי כי עד מצב מסויים נלחמים וממצב
מסויים חותכים.
מנדי :אני נמנה על צוות הכיבוי  .רצינו להרים יחידת כיבוי מפוארת .יש תהליכים אבל לגבי האמצעים
שלנו הפצנו רשימה עם סדר עדיפויות  :חובה ,רגיל ופנטזיות
אני מציין בזהירות רבה שלא נעשה דבר מהרשימה .חסר מזנק פיצול (חסר שפריצר)  .אם אנחנו לוקחים
אחריות האחריות צריכה להיות מגובה בכסף .אם לא אז  102הוא הפתרון.
הידרנטים מסביב לישוב ממופה ולא נעשתה בדיקת תקינות  .צריך טיפול מניעה
ענת ס :אם הדוח מיפוי שאתה מדבר זה הדוח ששלח איציק ביום שישי זה דוח טיוטה .הוא לא עבר לאף
אחד .יש הערות שינויים וסימני שאלה .הוא לא נשלח לאף אחד.
מנדי :איציק לא שלח?
ענת ס :לא
מנדי :אני אבדוק מול איציק
ענת ס :אחד הדברים שאתם כותבים זה שהטיפול בהידרנטים הוא שלכם.
מנדי :איציק רצה לבדוק ורז אמר לו שלא.
חן :לטפל בהידרנט יש משמעות .כדי לתקן צריך לעצור קו מים לבתים .יש לכך משמעות תפעולית
וכלכלית .יש כ 100 -הידרנטים שזה מעל ומעבר לתקן .צריך למפות ולבדוק  20הכי חשובים ולטפל
הדרגתית גם מול חברה כלכלית .נחוץ התיעדוף של אנשי המקצוע.
צחי :מי מטפל? למה אנחנו לוקחים אחריות על כך בכלל?
חן :יש נושא האצלת סמכויות ואין בו כיבוי .גם הצוות לא יכול להיות מופעל על ידינו ,הוא כפוף לכב"א וכל
הפעלה שלו היא בהוראת כב"א.
צחי :לדוח יש משמעויות
חן :הדוח חייב לצאת  .לא ראיתי אותו בכלל .צריך קול זעקה .יש דברים מינימליים כגון עגלת כיבוי ואנו
דואגים שתפעל ותהיה תקינה .גם כבאית ,אם יהיה ,נכין ונציב.
טיפול ההידראנטים בהיקף זה זה עניין של  ₪ K150שאין ברשותנו.
אנדרי :גם בדיקות?
חן :כל בדיקה שמתגלית כלקויה מצריכה טיפול מיידי עם השלכות תפעוליות וכלכליות .א"א להשאיר
הידרנט נוזל.
מנדי :בסוף נתחיל עם נקודות מרכזיות .אם נחליט שלוקחים על עצמנו נעשה תוכנית  ,תהליך הכל בדוק
אנדריי :העלויות הן כמובן ועד/מועצה
צחי :זה באחריות מועצה לא צריך לקחת עלינו דברים שלא קשורים אלינו וגם ביטחון לא קשור אלינו.
חן :יכול להיות שהכל דיבורים באויר .נפתח והכל יהיה בסדר .א" לדעת לגבי הידרנטים בהם לא נגעו
שנים רבות.
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אנדרי :הנושא חם תרתי משמע ואני מניח שאם הוועד יגיד שבתאריך  Xהוא צריך צוות לבדיקות
המועצה תסייע
חן :אנחנו עובדים בשת"פ מלא עם רמי עיני מהחכ"ל
אנדרי :האם יש איזורים שאין בהם הידראנטים?
מנדי :כל דרך נופית.
אנדרי :צוות היגוי צחי גם יעלה את זה
ענת ס :דיברתי עם אלכס על תיקי תקיפה .אני מסדרת להכנס למחסן בלאי ולקחת מה שצריך.
גיל :מה זה תיק תקיפה
ענת :תיקים לצורך תקיפת האש
אנדריי :הדבר החשוב ביותר זה המסכות הנשמיות  .מנדי האם יש לכם..
מנדי :צריך להחליט על הכיוון שהולכים  .האם הולכים על זה או לא
חן :צריך לתקצב דרך ועדת ביטחון כולל תקציב שוטף להחלפת פילטרים וכו .צריך לתקצב ב .2017כל
ציוד חדש המצריך אזקה וריענון מצריך הקצאת תקציב בשוטף .זה לשולחנו של הועד.
אורי :יש לנו טולרנס בתקציב של  4מיליון
גיל ₪ K 300 :אולי כי היתר זה הוצאות קבועות .ואתה הולך ומוסיף להוצאות הקבועות
מנדי :ההתחלה זה לשבת  ,אם לוקחים אחריות בתור ועד ,נשב מול חן מול רז
אנדרי :יש חלון הזדמנויות
מנדי :אפשר להוציא מסמך דרישות
ענת ס :המסמך טוב .אז תוציאו אותו.
אנדריי :יש ציוד זול יחסית שיכול לתת תפוקה גדולה .צנרת.
גיל :תהיו מודעים שיש בצופים  4צינורות וזרנוקים שקנינו לפני שנה.
אנדריי :עלות תועלת מטורפת .ערכה של ארגז צינור כיבוי שאפשר לשים על האוטו .מפתח הידראנט
ומתאמים מ 3צול ל 2צול 4 .צינורות ומזנק .צריך  5-6ערכות
גיל :זה מאות שח לא יותר
אורי :אז זה מה שצריך
מנדי :בסוף הדברים הם כלום כסף .אפשר מזנקים פשוטים כי זה לא שימוש אינטנסיבי
אנדרי :מיידי ערכות .שלב ב' הידראנטים
חן :השגנו תקציב לשדרוג על ידי המועצה של מכשירי הקשר תיק שמתחבר למצית.
ענת :המסיירים לא שמעו כלום במערכת הקיימת
אורי :אני תמיד הייתי בעד שמה שצריך לעשות בכסף קטן עד  5000שח כדי להגן על חיי אדם צריך
להוציא.
מנדי :נעצור  .נעשה רשימה והצעות מחיר.
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ענת :הכי טוב שאתם תביאו הצעות מחיר כי אתם יודעים מה לעשות.
אורי :לו"ז :עד ישיבת הועד הקרובה ומכתב בשבועיים הקרובים
ענת  :אני אודיע לאיציק.
אורי :שאפו לכל הצוות  ,לכל האנשים שהיו פה.
החלטה :מכתב צרכים ותיעדוף של צוות הכיבוי יועבר למזכירות עד הישיבה הבאה
סעיף  :4לקראת תקציב
חן :רב הנסתר על הגלוי .תקציב  2016עוד לא אושר במליאה .אנחנו העברנו תקציב לאחשור המליאה
ועדנו בחובות שלנו .לי יש מיילים חתומים שהעברנו.
לגבי תקציב  : 2017את הסל לא קיבלנו ,ארנונה לא ידועה לנו ,חוק השמירה לא אושר במתכונתו
החדשה .התחלתי לבנות את ההוצאות  .בסיס ההוצאות כ  .2016בשנה שעברה היה גרעוני .התחלנו
לבנות תוכנית עבודה מבוסס על הקיים .לא חרגנו ודי עומדים בתוכנית עבודה
במידה ולא יהיו נתונים לתקציב  2017נעבוד לפי תקציב .2016
סעיף  :5הרחבה מערבית
יש התקדמות עם נושא תאורת הרחוב.
סעיף  :6עדכונים
ועדת חזות הישוב הגישה בקשה למספר פרוייקטים
מאור :פרוייקט בגבעה המרכזית  .בכל שנה מספר מסויים של עצים שמרימים מדרכות כדי שלא יהיה
מפגע וגם לא יהיה גרוע יותר.
פרוייקט בכיכר איפה שגן הפסלים ליד אדרי
בסימן הגנים שכבר התבלו ורוצים לטפל בהם ולנסות למשוך תקציבים שצריכים להגיע מחריש ולהקים
את הגן בהרחבה ליד בן שושן
אני מוטרד שאם לא נמשוך את הכסף זה "יתבחבש"
בן חסיד :מה עם תיקון מדרכות? שקשה ללכת בגלל האבן המשתלבת בזית
מניה :ובאלון
מאור :כל מה שמרים מדרכות התחלנו לטפל לפני מספר ימים  .מפרקים משתלבת .חותכים שורשים
ומחזירים את המשתלבת  .משאירים שורשים לעומק .זה פתרון ל 15שנה .אסור לעקור עצים .צריך
אישורים
מנדי :האם יש תוכנית עבודה לגנן?
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מאור :אני לא מכתיב את תוכנית העבודה לגנן .יש מנהל אחזקה וחן אבל יש תוכנית מסודרת.
מנדי :יש מקומות שיש בהם עשביה שלא נגזזה ...בעליה בחרוב לאלון
חן :יש עשרות שצפים שאנחנו לא נוגעים בהם ובהם צמחייה טבעית .בעליה בחרוב היום עשו.
מנדי :אם יש תוכנית עבודה מסודרת אנחנו יודעים לבקר אותו
חן :יש מעקב שבועי.

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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