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נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,צחי צימט ,דפנה בן יוסף ,גיל עמל,
אורי ששה ,אורטל אפללו (ח) ,מנדי דהן (ח)
נעדרים:
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :ענת רוט ,שולה רון
 .1אישור פרוטוקול  24מה28.12.14-
ליאור :מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה לשנת .2015
חן :פרוטוקול קודם ,הייתה הפגישה עם ארז .העברנו מכתב למועצה להעביר לנו את
הכספים בגין קציר וטרם זכינו להתייחסות כלשהי.
מציגים מכתב שנשלח למועצה.
דפנה :הייתה ישיבה חסרה ,רק  4אנשים ,צריך לחכות שעה לפחות.
צחי :חיכינו חצי שעה.
ליאור :זאת הייתה ישיבה שנקבעה לפני זמן רב ובהודעה של חודש מראש לפחות והבנאדם
הגיע מרחוק.
דפנה :אני מנסה לדייק בחוק של הפרוטוקולים .על פי חוק פרוטוקול צריך להגיע  7ימים לפני
הישיבה הבאה.
חן :הפרוטוקול הקודם הופץ שבוע לפני.
ליאור :ועדת ביקורת לא מוכנה להתכנס .יש הערות נוספות לגבי הפרוטוקול?
חן :נסינו מספר פעמים לכנסם עם מבקר המועצה .סיכמתי עם מבקר המועצה לנסות פעם
נוספת לכנסם בקציר בשעות הערב .שני מטפלת בתיאום.
צחי :עצוב לקרוא ולאשר ,אך אין מה לעשות.
החלטה :פרוטוקול  24מתאריך  28.12.14אושר פה אחד.
אורטל נכנסה בשעה 20:20
חן :תמונת היום שלנו – המפוח שרכשנו לטרקטור (מציג תמונה) .היום שאבנו איתו אבנים
וכדומה ,הוא יוכל לשאוב צואת של כלבים בלי בעיה.
 .2שינוי יום קיום ישיבות ועד
עפ"י תשובות החברים להלן הימים המועדפים:
 - 5נוח ביום ראשון
 - 2ביום שני
 - 4ביום שלישי
 - 1ביום רביעי
 - 4ביום חמישי
החלטה :ליאור :לאחר בדיקת האפשרות להחליף את יום ישיבות הוועד ,לאור הצבעת
החברים ,הוחלט על יום א' כיום המועדף ,עם זאת ,כדי להקל על כולם את אפשרות ההגעה
בזמן לישיבה ,הוחלט להתחיל את הישיבה בשעה  21:00ולתחם אותה למקסימום שעתיים.
 .3קיום ישיבות ועד אחת לחודש
ליאור :רציתי לדעת את דעתכם לגבי קיום ישיבות פעם בחודש .התחלנו בפעם בשבוע ,ירדנו
לפעם בשבועיים ובזמן האחרון אף גלשנו לפעם בשלושה שבועות.
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מה התדירות שלדעתכם צריך לקיים את הישיבות?
בן חסיד :לדעתי פעם בשלושה שבועות גג .גם פעם בשבועיים זה טוב.
אורי :אפשר להוריד קצת את המינון ,אבל צריך לבוא לפה למזכירות ולקבוע עם חן ולנסות
לקדם דברים .יש דברים לניהול כוועד ,כקבוצה ויש דברים שיש לפעול כל אחד בתחומו.
אנחנו צריכים להיות מעורים יותר .ואני לוקח על עצמי לחזור לעניינים .יותר להיות פה.
צחי :האם יש לנו את הפרוטוקול שהחלטנו לעבור לפעם בשבועיים ,כי שם היו המדדים
שהחלטנו לעבוד לפיהם ולא עמדנו בהם .לדעתי אם נחליט על פעם בחודש ,זה יעזור
למועצה להרדים את הוועד כמה שיותר .האינטנסיביות של פעם בשבועיים היא טובה בעניין
הקשר עם המועצה שלא מוביל לשום מקום .אני גם בעד שנהיה גמישים אם צריך .מבחינתנו
אנחנו במציאות טובה ,אך לא מול המועצה.
אורי :הבעיה שלנו היא הכסף הגדול – התשתיות .בתחום הזה אנחנו לא מצליחים להתקדם.
בניהול השוטף אנחנו בסדר גמור.
ליאור :בנושא הניהול היומיומי הוועד בכללותו מתנהל לעילא ולעילא .אנחנו לא מצליחים
להתקדם בנושאים הגדולים הקשורים למועצה .כל מה שקשור לתפקידי הוועד ,הוועד מילא
את חלקו ואף מעבר .בנושא המועצה האזורית ,הדברים מתנהלים לטעמי לאט מדי.
דפנה ואורי :אתה עדין.
אורי :יוצא שחן הוא כלב השמירה של כל פרויקט וצריך לבדוק שהכול מתקיים .מה היכולות
שלנו? אם אנחנו יכולים לעשות משהו עכשיו בואו נעשה אם לא נחכה לבחירות.
חן :דוגמה ,הגענו לתובנות עם כל הגורמים שצריכים לשיפוץ בית לולה .ואז העוזרת של לאה
עצרה הכול ואמרה שצריך אישור ראש המועצה .על אף שכל הגורמים המקצועיים היו.
ביקשנו השבוע שוב ישיבת סטטוס ,לאחר שלא התחיל השיפוץ בינואר .גם מה שמגיע
לחברה הכלכלית לא זז .הדבר הכי נכון לקדם דברים היא לקחת על עצמנו .אך אין לנו כוח
אדם ואין אישור להעביר לנו תקציבים.
אורי :אם הם נותנים את הכסף ,בואו נעשה את זה.
ליאור :אז אתה פותח מועצה במועצה.
אורי :אם זה משהו שהוא אפשרי ,הם יהיו מוכנים לתת לנו כספים כדי שננהל לבד?
חן :הוא לא יכול להעביר את הכסף ,כי זה ממשרד הפנים.
אורי :אנחנו יכולים לעשות את זה במהירות.
חן :יש עניין של האצלת סמכות .מדובר בתקציב ובדק של שנה וחמש שנים .כל מה שקשור
במפעל הפיס ,אין סיכוי.
ליאור :היינו אתמול בגן שומרון ,ונראה הרבה יותר גרוע מקציר .כנ"ל כפר פינס יעיד חן.
דפנה :אחד המקורות להביא כסף ,היא ליצור חזון ,להביא כסף .הפנינה שאילן שדה הגדיר,
איפה המועצה עוזרת לנו או שאנחנו עוזרים לה לבנות את החזון שלנו?
ליאור :סתם דוגמה של המרכז המסחרי בין הגבעות – יזם פרטי ,מוציאים לו את המיץ
בוועדות המחוזיות ובמועצה.
דפנה :אחד הדברים שלנו כוועד הוא ללחוץ על המועצה בעניין התיירות ,כי כאן יש לנו כוח.
חן :ממליץ לקיים לפחות פעם בחודש לעדכן את החברים ואם צריך ,כל חבר יכול לבקש
לקבל דיון .במקרים חריגים נכנס בתדירות גבוהה יותר ולפי הצורך.
גיל :לדעתי מינימום פעם בחודש ואם צריך יותר אז יותר.
ליאור :אני מאמין בצעדים קטנים .לדעתי צריך להעביר את הישיבה לפעם בשלושה שבועות
ואם יש צורך בדברים כבדים יותר נזמן ישיבות שלא מן המניין.
חן :אנחנו מזמנים את ליאור להמון דיונים במועצה ,אם יש חברים שיכולים להחליפו בדיונים
כ"א בנושא שלו זה יעזור.
ליאור :כל הנושא של קיימות והנושא העסקי שקרוב ללבך צחי
צחי :הייתי יורד כל יום ,אך בשביל מה? שנה היינו שם ולא זז כלום.
גיל :הקשר עם המועצה הוא חשוב ,כי אם ננתק את הקשר לא נקבל כלום.
צחי :הקשר הוא וירטואלי.

ועד מקומי קציר
ליאור :אני מבין מה שאתה אומר צחי ,אבל זה מה יש ועם זה צריך לנצח .היום ראש המועצה
היה בביה"ס וראינו את החממה ואת החטיבה הצעירה וכדו' וכשעברנו בחצר ראינו שאין
מתקנים חדשים ,האחרון מלפני  10שנים .והיום אנחנו מנסים להביא ילדים ממי עמי .אמרנו
לו ,תראה איך זה נראה .אמרנו לו שיש מצ'ינג של האגודה .אנחנו מבקשים  .₪ 30,000אמר
 .₪ 20,000את הסלים הרכיבו ובפברואר יהיה קירוי .בדם ויזע ודמעות מגיעים לדברים.
ליאור :בית לולה – עשינו הערכה והסתבר שצריך  3.5מש"ח כולל מע"מ וכרגע בקופתנו 2.2
 ₪בניכוי תכנון .אני מאמין שאפשר ללחוץ קצת את הספקים .אחרת זה יגרום לכך שהסבב
הבא יהיה בערך עוד  10שנים .שלב ראשון לעשות .חסר  1מש"ח .אז גנית אומרת בואו
נעצור .אנחנו נתחיל את הבניה באפריל או במאי ,נפנה למשפחת לולה ונזמין לביקור ,נשלח
תמונות ונגיד שזה בית העם שלנו והם יתרמו קצת ונשאר לנו קצת כסף ושנתן ישבור את
הראש ויביא עוד.
בן חסיד :מי שיוצא לדרך מגיע בסוף.
החלטה :ישיבת הוועד תתקיים אחת לשלושה שבועות – התקבל פה אחד
 .4מקלטי משומשו – הפסקת שימוש
חן :דנו בעבר גם בוועדת קהילה ורווחה וגם בוועד בנושא ,היו מפגעים שסבבו את מקלטי
משומשו מחוסר פעילות העמותה .נטלי התחייבה שתחזור לפעילות ואכן חזרה ושוב
הופסקה הפעילות .בחודש יולי בזמן מבצע צוק איתן היה קשה להשיג את העמותה לפינוי
המקלטים והיום שוב יש מפגעים של בגדים שנאספים ואף אחד לא מטפל בהם .אנחנו בקשר
רציף עם נטלי בנושא הזה.
גיל :העמותה לא מתפקדת הרבה זמן...
חן :זימנו את נטלי ולא יכלה להגיע ,ענת ושולה הגיעו בשמה ,אנחנו נזמין גם את נטלי .אנחנו
לא מקבלים החלטה בנושא הזה.
גיל :מ 2011-העמותה לא ממש מתפקדת בפועל .נטלי מחזיקה את זה על גבה ,בעצמה ,לא
מצליחה לגייס מתנדבים ,בין היתר .התכנסנו אחרי הרבה זמן בשבוע שעבר במטרה לראות
איך לסגור או להחיות את העמותה .מאשה לקחה על עצמה לבדוק את העניין מבחינה טכנית
וחוקית .רחלי ואני בדעה שיש לסגור את העמותה .יש חלופה אחרת שממלאת את התפקיד.
יש לעמותה כסף שישמש לסגירתה .יש עמותה אחרת שהם נעזרים בה .הקראנו בישיבה
מכתב מרגש מוועדת קהילה ורווחה שמתאר את דרכה של העמותה לאורך שנים .כשאין מי
שיטפל זה נראה רע.
חן :יש שם שני מקלטים שאחד פנוי והכנסנו את הציוד של אחת המשפחות שנשרף להן
הבית .השני מלא בציוד שאין מה לעשות איתו.
אורי :מה האופציות?
גיל :מבחינת הוועד? לבקש להחזיר את המקלטים.
ענת :אנחנו היינו בקשר עם נטלי לאורך כל התקופה .אפילו באתי להציג את זה כחנות
קונספט במדרחוב ,אבל ירד מבחינת השעות שנטלי לא יכלה לתת .היו רעיונות לגיוס
מתנדבים ,לעשות שיפוץ במקום והדברים לא קרו .הפנייה שלכם אלינו ,גרמה לנו להבין
שבעצם צריך להחליט מה לעשות .כשמצד אחד הקונספט שהמקום ממלא הוא משהו שאסור
לוותר עליו .כי זה מאפשר לאנשים שאין להם או שמאמינים בקיימות לקנות דברים בזול .מה
גם שקיבלו שוברים למכולת וכוועד זה מאוד חשוב.
גיל :העמותה בימיה הטובים הגיעה ל 35,000-לשנה ועזרה להמון משפחות.
ענת :כשמדברים עם נטלי היא מלאה במוטיבציה.
גיל :היא מלאה במוטיבציה ולכן קשה לנו עם זה אבל בפועל לא קורים הדברים.
ענת :גם אנחנו לא מרוצים לחלוטין .לכן בפניה שפנינו אליה ,שבעקבותיה הייתה הפגישה,
דרשנו שני דברים .כדי לקבל את התמיכה שלנו ,בעצם הם לא משלמים שכ"ד .ביקשנו לקבל
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תכנית עבודה שנתית ואישור ניהול תקין של העמותה .אני מקווה שזה יוציא את העמותה
לדרך חדשה.
שולה :לדעתי צריך לתחום בזמן ,ואנחנו כוועדת קהילה נהיה עם היד על הדופק.
ענת :אנחנו הקצבנו להם ...היות שאלו אנשים שהם מתנדבים ,ועדיין יש בעיה הסברתית איך
לגרום לאנשים לשים מחוץ לדלת.
ליאור :אנחנו כמובן לא בעד לסגור ,אלא מנסים למנוע פגיעה סביבתית.
החלטה :ליאור :נושא מקלט משומשו עלה לישיבת הוועד ,יו"ר העמותה נטלי פינקל לא
נוכחת כרגע בישיבה ,עם זאת חברות ועדת קהילה ורווחה ענת רוט ושולה רון ,נוכחות.
הוחלט כי בטווח של כחודש ימים ניפגש שוב והמלצות ועדת קהילה ורווחה לאחר בדיקת
הנושא מול נטלי יועלו לפני הוועד .המזכירות תזמן את האנשים הרלוונטיים.
 .5הקלטת ישיבות הוועד
דפנה :אנחנו דור חדש ואחד הדברים שקשה לנו כוועד ואני כפעילה בועדת קהילה ורווחה
רואה שמעגל התקשורת לא מצליח להתרומם .התקשורת שלנו עם הציבור לוקה בחסר.
בזמנו רעואל אמר שאתם יושבים וכותבים .אנחנו בעידן של וידאו ושיחות וידאו ,אפשר
להעלות לאתר שהוא מאוד דל ולא מעניין ,אפשר להעלות דיונים מוקלטים .למצוא מישהו
שיעשה בהתנדבות ,אולי בתשלום .זה גם יתן את עניין השקיפות שהולך לאיבוד .בטווח
הארוך אני רואה אלמנט שיעורר את האנשים לפעול .מה מצב ועדת חזות היישוב? עושים
זאת בכנסת.
גיל :אני לא רואה שזה יגרום למתנדבים לרוץ .אין לי התנגדות ,רק אני לא בונה על זה.
אורטל :עריכה בידי מי?
דפנה :אם את מחליטה לעשות ישיבה סגורה על מישהו ,את סוגרת את ההקלטה.
אורטל :אני חושבת שהפרוטוקול הוא יציב .אני לא רוצה להיות מוקלטת.
ליאור :נכון לרגע זה ,אני אומר שמה שנראה כרגע יכול להראות אחרת בעוד שנה או שנתיים
והקלטות ,תופתעו ,שנעשו בקונטקסט כזה או אחר יכולים לצוץ בקונטקסט שונה ולפגוע בך
קשה מאוד ציבורית.
דפנה :הפרוטוקול לא משקף את רוח הדברים.
ליאור :זה כוללני.
מנדי נכנס בשעה 21:22
אורטל יצאה בשעה 21:22
אורי :אנחנו צריכים לערוך את האתר בצורה מעניינת יותר.
ליאור :אפשר להתחיל לדוורר.
החלטה:
ליאור :לגבי הצעת חברת הוועד דפנה לגבי יישום הקלטות בישיבות הוועד ,לאחר שכל חבר
הביע את דעתו בנושא ,אני מעלה להצבעה:
בעד ביצוע – 3
נגד ביצוע – 3
נמנעים – 2
ההצעה לא התקבלה ,אך יש הסתייגויות.
מנדי :עד לא מכבר היה בסדר ,אני מבקש לא יותר דברים של כן או לא היה .מעבר לפורום
הזה אף אחד לא רשאי להוציא מחוץ לפורום.
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 .6עדכון לגבי תקציב 2015
חן :היינו אמורים להגיש כבר .את ההוצאות אנחנו די יודעים ,יש השלמות לעשות .לגבי
הכנסות ,עולמנו התבהר קצת ביומיים האחרונים .יש שני דברים מרכזיים .מטראז' ,המועצה
עוד לא סיימה את המדידות .הוועד אישר העלאה בהתאם למדד ויצא ואושר ע"י הועד 13.05
 ₪למטר .משרד הפנים אישר  ₪ 5למטר ובאופן חריג אישר  ₪ 10למטר לשנה .רק מיסי
הוועד ירדו .ניסינו לערער ונתן אמר תיסעו לירושלים אותי זה לא מעניין .משרד הפנים רואה
אותנו כישוב חדש ,ואנחנו טוענים שאנחנו לא חדשים .מחכים לפגוש את מנכ"ל משרד
הפנים.
ליאור :אני לא אוריד את רמת החיים פה ,אני רוצה להמשיך ולעלות קדימה .כרגע זה אומר
שלא יהיה חינוך ולא תרבות ,אלא רק גזם וניקיון.
אורי :אני מבקש לקחת פרויקטים אלינו .ננסה לבקש .לפחות את תב"ר המגרשים.
דפנה :מה קורה עם השער של המרכזית?
חן :הבאנו את הקבלן אמר שהוא לא רוצה לתקן אותו ,הבאנו עוד חברה שלא רוצה לתקן
והבאנו עכשיו עוד חברה שאמרה שתבדוק.
במועצה הקודמת ,כדי שארבעת הגלגלים יעבדו ,פשוט ריתכו ואין את הלאגרים היום.
התחזוקה לא היתה נכונה ועכשיו צריך עבודות מנוף כבדות .הקודמים רצו לפרק ולעשות
חדש – רצו  60אש"ח.
דפנה :בינתיים שהשער פתוח יש הערכות מתאימה של השמירה?
כבר למעלה מחודש שהשער פתוח בינתיים ועדת ביטחון וחן צריכים להכין תוכנית שמירה
שמגבה.
חן :זה הרב"ש .זו העבודה שלו .הוא עבר קורסים מקצועיים וזה תפקידו ,לא צריך לנכס כל
תפקיד לוועד.
מנדי :הוועד הוא הגוף האחראי והוא יכול לבדוק.
חן :אתה יכול לבקש שראש ועדת ביטחון יבוא ויציג את הדברים.
דפנה :לא נחכה למפגש הבא .בואו ניזום פניה ליו"ר ועדת ביטחון ונבדוק איך נערכים.
חן :רב"ש יודע שהוא פתוח והוא מנחה את השומרים .את יכולה להרים טלפון לרב"ש ולבדוק
כחברת ועד.
גיל ":לדעתי זה שיש יציאה אחת מהמרכזית זו סכנת נפשות.
חן :בתוכנית העבודה של ועדת ביטחון יש תוואי לפתיחת דרך נוספת לגבעה המרכזית.
הייתה יוזמה של המועצה וראינו שקיצצו לכל היישובים  30%מהתקציב ,עוד  350אש"ח
לקציר ,בנוסף לירידה במיסי הוועד .המועצה לקחה על עצמה את תאורת הרחוב ותשתית
הכבישים והגזם .אני רוצה אמנת שירות ,מי מפנה ,מתי ,כל כמה זמן .כתבנו מסמך עמדה
למליאה שלנו ,רוב היישובים לא ידעו בכלל .גם אנחנו.
דפנה :מה עם ועדת חזות היישוב? הרי הם עזבו בשל ההתנהלות.
ליאור :הם נתנו המלצה ,ברגע שלא התקבלה ,הם החליטו למחות.
אני מציע לקבל את הצעת דפנה להוציא קול קורא לוועדת חזות היישוב .לנסח בצורה שלא
תפגע בקודמים (דרושים אנשים נוספים).
דפנה :מבקשת להעלות פרוטוקולים של הוועדות ואת שמות האנשים שבוועדות.
ליאור :אני חושב שלאור פתיחת השנה השלישית כוועד ,אני רוצה לקרוא לשלושת חברי
הוועד לקחת על עצמכם תפקיד מסוים .אני מעריך שאין פה עניין של דווקא .בחלק מהדברים
הווקום התמלא .אני חושב שלאור זה שיש פה רב-שיח והתנהלות שפחות או יותר מקובלת
על כולם ,לקחת כל אחד על עצמו פרויקט או נושא ולקדם אותו .למשל צחי שעניין התיירות
היה קרוב לליבו .אם כל אחד מכם יועיל בטובו לחשוב ולהביע את דעתו .לא חייב עכשיו.
מנדי :אני לא חושב שמשהו השתנה (לדעתי האישית) בהתנהלות של הוועד .אני חושב
שבנושא שלי היתה אימרה ברורה למה עזבתי .אני לא רואה שינוי בהתנהלות של הוועד/יו"ר
הוועד .אף א חד לא באמת ירד לעומקם של דברים לראות באמת מה מפריע .פרוטוקול זה
אחלה ,אבל אפשר להשתמש בזה גם נגדי .אני מאוד אמיתי עם עצמי ואם אני לא ארגיש
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שאני עושה משהו מועיל ושמישהו מבטל את הדברים שלי בגלל סיבה כזו או אחרת .אני
באתי לקדם ,לא להפריע .אני אישית באתי עם מוטיבציה שירדה לי .אני משתדל להגיע
לישיבות ולהביע את דעתי .מצד אחד יש פה אנחנו ביחד ,זה כשנוח ,ולא ביחד כשלא נוח.
ליאור :מה היית משנה לדוגמה?
מנדי :התנהלות.
ליאור :תן דוגמה.
מנדי :אם אתה שמחזיק את הוועד ביד חזקה או אחרת ,אם דברים לא מסתדרים לך עם מה
שאני או מר ,אתה מוצא את הדרך לעקוף את זה .יש לך רוב .זה סוג של התנהלות .לא שאני
מכיר או רוצה להיות חלק ממנה.
ליאור :זה משהו אישי ,לא מקצועי.
מנדי :יש אחריות של יו"ר הוועד .אני לא עושה ברוגז ולא נעלב .מי שרוצה שייקח.
ליאור :אני יודע מאיפה זה התחיל .אלו דברים שעברו  24חודשים ואלו דברים שצריך
להשאיר בצד ולקחת אחריות .אני חושב עד היום שצח"י נוהל על ידך בצורה הטובה ביותר.
אני חושב שזו ממלכה בפני עצמה .אפשר להמשיך להתנהל ככה ,יש יישובים שאין להם
אפילו צח"י .אני לא חושב שזה קשור ליו"ר הוועד .אם היו בעיות אגו לא הייתי פונה אליך.
ללא משקעי עבר ,קחו את הדברים הטובים ותנהלו ותעשו חיל .זו דעתי.
דפנה :אני סוחבת את האלונקה כחברת הוועד המקומי וגם צחי ומנדי ,אנחנו אומרים את
דעתנו ,מייצגים את הציבור שבחר בנו וממשיכים הלאה .מעבר לזה אין מקום .כמו שלחברי
ועדת חזות הישוב לא היה מקום לצדך .היתה דעת הרוב והיה עוקף דעת הרוב .וזה הליך
שהוא חריגה מהדמוקרטיה המקובלת .גם אני חוויתי את זה .אני מבינה שיש שיקולים של
פוליטיקה אבל לבוא אלינו ולבקש מאיתנו זו התייפייפות נפש .אתה צריך להעריך שאנחנו
באים לישיבות הוועד ואין שום מקום שאומר שאנחנו צריכים לעשות מעבר לזה.
ליאור :אתם כרגע אבל מתנהלים כוועדת ביקורת.
דפנה :כבר שנתיים אין ועדת ביקורת.
ליאור :יש רק היא לא מתכנסת.
דפנה :אנחנו לא מתקשרים עם הציבור כמו שאמר אורי .זה ניסיון להביא עמדה שונה ואולי
לא בדיוק דומה לשלך.
ליאור :בתור יו"ר הכי קל היה להחליט להסתתר מאחורי ועדה כזאת או אחרת ולא חרגתי
מסמכותי כשהחלטתי אחרת.
דפנה :אז תקבל ותעריך שאנחנו פה.
ליאור :אני דיברתי כפרוייקטורים שלוקחים על עצמם פרויקטים.
דפנה :הפרויקט שלנו הוא להיות בוועד המקומי .אם תבחר לשנות את הסטטוס קוו הזה
תמצא אוזן קשבת .תתחיל לדבר איתנו ,הדלת פתוחה .אני מעריכה את העובדה שאתה
מתנדב ,במקרה שלי הדלת פתוחה ואמרתי לך את זה כבר בעבר .ייתכן שתמצא מישהו
שילך איתך כתף אל כתף .עד היום העדפתי להתרחק בשל ההשקה שלי מולך.
צחי :אכזבה מאוד גדולה שלי לא קשורה לוועד אלא להתנהלות המועצה וליכולת לקחת
פרויקטים ולסיים עד הסוף ושנה וחצי ניסינו לפעול בכל המעגלים .וברמה האישית ,אני חייב
לציין עובדה שאני מאוד התאכזבתי מחברי הוועד ,לדוגמה ,דיון קרוואן  .3זו הנקודה שאם
אנחנו לא מסכימים ,אנחנו עדיין שכנים ,אני לפחות המשימה שלי היא לתת קול אופוזיציוני
למועצה .המועצה מנסה לשמור את היישוב קטן ,בלי קול משלו .אני לא נפגע ,אבל לקרוא
ולהבין שאין אף אחד שעוצר את זה .עושים דיון עלי ועל משפחתי מבלי שאני פה .יש דרכים
ובשלב הזה ,ברמה האישית מת לי קצת הקטע של הוועד .אני לא מתבייש להציג את הדעות
שלי ולתמוך במה שאפשר לתמוך .אף אחד לא מכבד מה שעשינו עד היום ברמה של
מלחמות שעשינו .אני לא אלחם יותר באף אחד.
רשמה :שני גולדין

