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 .1אישור פרוטוקול  1מה18/01/15-
ליאור :מתכבד לפתוח את הישיבה .נכנסנו לרוטינה של ישיבה פעם בשלושה שבועות .עובר
על הפרוטוקול הקודם.
אבקש לזמן את אורי לישיבת האצלת סמכויות במועצה לכשתיקבע.
החלטה :פרוטוקול  1מתאריך  15/02/15אושר פה אחד
 .2פעילות משומשו
נטלי פינקל איבדה את הקול ולכן שרית געש מחליפה אותה ותייצג את העמותה
גיל :אין כרגע תפקוד אמיתי כעמותה .נטלי נשאה בעול כמעט לבדה .עכשיו באה בקשה
מוועדת קהילה ורווחה להמשיך ולהפעיל את המקום .אני דיברתי עם עו"ד של רשם
העמותות .אפשר להמשיך את העמותה אם רוצים .אך היא המליצה בחום לסגור את
העמותה ולהעביר את הפעילות לגוף אחר שיכול לעשות זאת .שלא יהיה תלוי בשני אנשים
מתנדבים שמפעילים.
ליאור :איפה הבעיה?
גיל :בהתנהלות האדמיניסטרטיבית של נטלי .היא מאוד רוצה ,אבל זה נופל בענייני הגשת
דוחות וניהול אדמ' .לא תמיד יש מספיק מתנדבים שיסייעו.
חן :כפי שהעליתי בעבר ,חוסר רציםות בפעילות גורם למפגעים סביביתיים באזור
המקלטים.
ליאור :מה מטרת העמותה?
גיל :כשעבדה נכון וטוב היא היתה לעזר רב למשפחות נזקקות .מחלקת הרווחה של קציר-
חריש הגישו בקשות לתמיכה ,העמותה היתה דנה בבקשות ,מקבלת את כל המסמכים
וכדומה .אנחנו היינו מחליטים לעזור להם .למשל לשלם חשבון במכולת ,זה היה לעזר רב.
חן :מה הממשק מול רווחה מנשה? האם פועלים מולם?
גיל :לעמותה יש כמה בקשות שהועברו מהרווחה ,אבל לא דנו בהן כי העמותה לא פועלת.
ליאור :מספר פעמים שאני נקלעתי לאזור האיסוף ,רואים שאין יד מכוונת...
גיל :היד המכוונת נעלמת מדי פעם...
ליאור :זה הפך להיות מפגע תברואתי .מעבר לעניין האדמ' שחייב להתנהל ,יש גם בעיה
באיך שהמקום נראה .זה הופך למועקה ועלבון ליישוב יותר מאשר לעזרה .השאלה אם
אנו ערוכים לקדם את העניין גם במישור הזה?
ענת :הבעיה היא שלא נעשו בזמן האחרון גיוסים ממשיים של הציבור לעזרת העמותה.
לדעתי יש מקום לעשות זאת .אך דבר ראשון יש לפתור את הבעיה האדמ' ,במיוחד את מי
שמוביל.
ליאור :שאלה גסה קצת ,יכול להיות שעבר זמנה בטל קורבנה?
ענת :השאלה במקומה ,אך היות והיא מאפשרת העברת כספים שהוועד והמועצה לא
יכולים להעביר ,היא נתנה ערך מוסף לנזקקים שעדיין ישנם בקציר ,לכן אני מרגישה שלא
עבר זמנה ,אך אין ספק שאני לא מרוצה מאיך שהדבר מתנהל.
גיל :גם בחנות היד השנייה היו דברים שנמכרו במספר שקלים שמאוד עזרו לנזקקים.
ליאור :מדוע שוועדת קהילה ורווחה לא תיקח על עצמה את הפעילות?
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גיל :זה מה שחשבתי לעשות .חשבתי להציע לוועד לקחת על עצמו במסגרת קהילה
ורווחה .אך רוה "ח של הוועד הטיל וטו ,כי אין אפשרות לוועד להעביר כספים לאנשים
פרטיים.
אורי :הוועד יכול לתקצב?
חן :לא .רק המועצה ,יש ועדת תמיכות .לוועד אסור חוקית לתקצב עמותה .העמותה
צריכה להתקיים גם ממתנדבים פעילים וגם מגיוס כסף .מעבר לחנות ,הכסף בא מתמיכות
של רשויות או ממשרד הרווחה או תורמים.
גיל :לא הרמתי ידיים ,יש כאן אגודה ,ולהם מותר והם אולי יכולים לקחת זאת על עצמם.
בשיתוף קהילה ורווחה ,בשיתוף המועצה .דיברתי עם גוזלן ,יו"ר האגודה ,והוא אמר שזה
נראה לו .כל מה שצריך זה להעלות זאת מול ועד האגודה.
אורי :לדעתי צריך להמשיך עם זה ,כי יש מספיק אנשים שזקוקים לזה ונופלים בין
הכיסאות.
ליאור :אני חושב עדיין שהמקום הנכון הוא במסגרת קהילה ורווחה.
ענת :אבל זה כסף של הוועד.
אורי :אני חושב שזה כן טוב שיעבור לאגודה ,שיתרמו לכלל היישוב .יש שחיקה של
מתנדבים .גם בוועד.
חן :מה טווח הזמן? אני מדבר על הבעיה הסביבתית שקיימת ומחאות השכנים לגבי זה.
ביולי היתה בעיה לפנות את המקלטים ולא הי מענה מהעמותה (צוק איתן).
אורי :צריך להוציא קול קורא ,גם בלדים.
ליאור :ננסה לראות מה קורה במהלך החודשיים הקרובים ,אם לא ,ניאלץ לפנות את
העמותה ממתקני הוועד והעמותה תחליט על עתידה.
גיל :כן ,ייתכן שהעמותה תיסגר.
שרית :הבעיה היא לא בפנים ,בפנים מסודר ,הבעיה שנערמים בגדים במתקן וחודרים אליו
מים ואז צריך לזרוק אותם וזה עושה בלגן.
ליאור :זה צריך להיות פתוח ...בשעות קבועות תוך שמירה על רציפות הפעילות .אחרת
הערימות ימשיכו להיווצר.
ענת :לפחות פעמיים בשבוע.
ליאור :נכון .לפרסם שדרושים מתנדבים למשומשו ולהפנות לענת( .לאחר אישור ענת,
שתעדכן את שני).
אורי :לדעתי לקראת שנה הבאה לרתום את ילדי המחויבות האישית שיעשו זאת
במשומשו.
גיל :גם בנות שירות היו פעם.
החלטה :הנושא נדון בהרחבה בישיבת הוועד הנוכחית ,לאור חיוניות הנושא הוא יועלה
שוב בסוף אפריל תחילת מאי  2015לדיון סופי ואחרון בנושא היתכנות המשך קיום
העמותה ביישוב קציר.
אושר פה אחד
ענת :רוצה להגיד על האירוע בט"ו בשבט במועדון הנוער (סדר ט"ו בשבט) שגם גיא וגם
הנוער היו מדהימים .ארגנו וסידרו ועזרו ועל כך תודה רבה להם.
 .3דוברות הוועד ויח"צ
ליאור :יש לנו בעיית תקשורת עם כלל התושבים ביישוב .בעיה שיש המון אנשים ,חלק
מודע למה שה וועד עושה וחלק לא מבוטל לא מכיר מה שאנחנו עושים ומקדמים ,את
השיפורים שאנחנו עושים במסגרת היישוב ,את הדברים שקורים מתחת לפני השטח .המון
דברים שהוועד המקומי עושה ,יוזם ומממש במסגרת היישוב.
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הרבה אנשים באים אליי ואומרים שאכן יש שינוי גדול מאוד מלפני שנתיים ולמה אתם לא
מפרסמים את זה? למה שלא כולם ידעו שאת זה הוועד עשה וקידם? אני רוצה לשמוע את
חוות דעתכם .אני חושב שזה חשוב לתקשר עם הציבור .אני חושב שחשוב לקבל פידבק
חיובי או שלילי מהציבור .אי אפשר לקבל פידבקים מהציבור אם הציבור לא יודע .לדעתי
יש לעלות מדרגה ולדבר על דוברות ויח"צ של הוועד ועל תקשורת בכלל בין הוועד לכלל
התושבים.
בן חסיד :אני רוצה לדעת איך אתה רואה את הקשר עם הציבור? מישהו צריך לשבת
ולהתקשר לכל אחד?
ליאור :לא ככה ,אבל אתה לא חושב שצריך לדעת?
בן חסיד :אין שום דבר סגור מתחת לשולחן .אבל למה לספר את כל הקושי שיש לנו?
אורי :לספר דברים טובים ,על הסככה בבית הספר ,על מועדון הנוער שעובד יפה ,על
הטרקטור ,על המפוח...
ליאור :על העזרה שלנו לבית הספר ועל אלף דברים שאנשים לא יודעים.
גיל :זה מעלה את המורל .אבל צריך מישהו מקצועי שיודע לעשות את זה .אני חושב שזה
יועיל מבחינה חברתית.
בן חסיד :איך אתם רואים את זה?
ליאור :אנחנו חושבים לפרסם מכרז ולתקצב את זה .אותו עיתונאי/ת מכינים כרגע כתבה
על מה שנעשה בחצי שנה או שלושה חודשים במסגרת הוועד .מגישים לוועד והוועד
משלם על זה .חודש אחרי ,מה התוכניות שלנו? גיל אמר משהו נכון ,אנשים רוצים תקווה.
חן :יש פה המון אנשים שלא יודעים מה נעשה .המון חדשים .לא יודעים אפילו שיש עמותה
כמו משומשו.
החלטה :לאחר שחברי הוועד הנוכחים העלו טענות בעד ונגד ,הוחלט לתקצב את נושא
הדוברות והיח"צ במסגרת אישור תקציב  .2015מזכירות הוועד תפרסם מכרז לאיתור
מועמד/ת מתאים/ה לצורך מילוי התפקיד.
אושר פה אחד
 .4אישור תקני רכז נוער וענ"ק
אורי :התפנתה לנו משרה וחצי מאחר ויש תקן למשרה מלאה לרכז נוער המאוישת בחצי
משרה וחצי משרה למדריך נוער בסיכון המתוקצב על ידי המועצה .ולכן החלטנו להגדיל
את פעילות רכז הנוער שלנו מחצי משרה לשלושת רבעי משרה כי הוא מוצלח מאוד וכן
למצוא עוד עובד נוער וקהילה בשלושת רבעי משרה שיעשה גם נוער ,גם א-ו וגם קהילה.
חסרה לנו משרה של מישהו שרואה את כל המרחב הקהילתי כמו בט"ו בשבט שאז גיא
לקח על עצמו .אני רוצה לראות בני נוער נכנסים לבתי קשישים וצובעים להם את הבית.
דברים שנעשים ביחד .אם יהיה אדם שיראה את כל התמונה ויעשה את החג כולו כמו
שבועות למשל ,נצא נשכרים .בסה"כ לא תהיה חריגה ממסגרת התקן שאושר ע"י הוועד.
ליאור :מה המקור התקציבי?
חן :במסגרת התקציב והתקנים שאושרו ע"י הועד .ולכן אין צורך באישור מאחר ומדובר רק
בשינוי תמהיל בתוך תקן קיים.
החלטה :ליאור :אורי הציג בפני הוועד את עבודתו הברוכה של רכז הנוער גיא אומסי ואת
כוונתו לעבור להעסקה במסגרת  75%משרה .לאור השבחים הרבים שמקבל גיא מכלל
האוכלוסייה ומוועדת חינוך ולאור העובדה שאין צורך במקור תקציבי נוסף לנושא ,הדבר
ייכנס לתוקף במיידי ,לרווחת הנוער והקהילה .לגבי הענ"ק המזכירות תוציא מכרז חוזר
לתפקיד ב 75%-משרה ותרכז פניות מטעם מועמדים מתאימים.
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אושר פה אחד
 .5אישור דחיית תשלומים קריית אמנים
חן :בחוזה של השכירות בקריית האמנים ,אומר סעיף  4.4שכל הרחבה מעבר למבנה
הקרוון תחויב ב ₪ 5-למ"ר .מאחר ולא היו לנו נתונים הודעתי לשוכרים כי לא אחייבם אלא
מול חיובי הארנונה של המועצה .המועצה ערכה מדידות בדצמבר  2014ולאחר מכן
הסתבר שיש לנו  4בעלי עסקים שהרחיבו את העסק שלהם וברוב המקרים הם יאלצו
לשלם יותר מפי  2ממה שהם משלמים היום.
לאור הפעילות הדלה והתקופה ,אני מבקש אישור הוועד לדחייה של יישום הסעיף הנ"ל
לפחות עד לסיום החוזה שלהם והתחלת האופציה .כלומר עד יולי לפחות .הם יודעים שזה
המצב כי הם חתומים על חוזה .אך כשבאתי להוציא חיובים ,ראיתי את העלייה בעלויות
אני ממליץ לבעלי העסקים לצבור היקפי עבודה ,לפני שנחייב אותם.
היועצמ"ש אישור מהלך כזה תוך הגבלתו עד תום השנה הראשונה לכל חוזה ובחינה
נוספת כל תקופה אל לא באופן גורף .הרו"ח ציין כי סעיף זה הוא לשיקול הוועד.
אורי :אני סומך עליך.
גיל :אני בעד ,אך יש ליידע אותם בזה.
חן :כמובן ,נוציא מכתב בנוסח שהומלץ ע"י היועצמ"ש.
החלטה :המזכירות תוציא הודעה לדיירים בקריית האמנים לגבי המדידות והגודל שנמצא
במדידה שביצעה מוא"ז מנשה לגבי שכ"ד .בהתאם לסעיף  4.4בחוזה השכירות .יש לחייב
את בעלי העסקים במדרחוב במחיר המתאים והנכון ,עם זאת ,כדי לאפשר התבססות
קריית האמנים וכדי להקל על דיירי הקריה ,החליט הוועד המקומי לדחות את התחלת
הגבייה המעודכנת עד לתום שכירות השנה הראשונה של כל עסק ועסק .הנושא ייבחן
מחדש בצורה פרטנית כלפי כל עסק ועסק לפני חידוש החוזה ו/או מימוש האופציה.
אושר פה אחד
 .6עדכונים
חן :תיירות :הייתה ישיבת תיירות וכרגע סיכם ראש המועצה כי בתוך חודשיים תאשר
המליאה עובד שיהיה אחראי על נושא התיירות במועצה.
ביקור משרד החינוך :התארחו כאן וסיירו בקציר .היום המועצה מממנת את ההסעות
מהגבעה המרכזית לבית הספר .לסיכום יש להשיג אישור של פקע"ר ואז הם יאשרו מימון
שלהם .ביקרו גם בביה"ס לגבי האחזקה.
בית לולה :דיברתי עם יועץ מ"מ יו"ר הסוכנות ,יבדקו מי יכול לתרום את ההפרש לשיפוץ
בית לולה .אהיה איתו בקשר בהמשך החודש.
מגרש בית ספר :נבנתה קונסטרוקציה ,עכשיו בונים רשת ,ותוך חודש אמורים לסיים את
העבודה.
מגרש הטניס במרכזית :צריך להגיע מודד קרקע ולפי זה נראה מה מתקדם .קיימת תוכנית
במועצה.
ליאור :לגבי פ"ע עם נתן ,אעדכן בישיבה הבאה.
גני המשחקים :ליאור :הם לא תקניים ,יתלבשו עלינו אם חס וחלילה יקרה משהו .כולנו
חוטפים תביעה .אני רוצה לדעת מה עושים בנושא.
חן :לפני שבועיים יצא מכתב לראש המועצה שאנו מבקשים לסדר את המגרשים האלה,
אקריא את המכתב של ליאור לראש המועצה בעניין (מקריא).
רשמה :שני גולדין

