ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 25/03/2015 3/15
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,גיל עמל ,אורי ששה ,מנדי דהן ,צחי צימט ,דפנה בן יוסף ,מניה
אובולסקי ,יצחק בן חסיד ,אורטל אפללו
נעדרים:
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :ארז ורדי ,איריס אשוח ,חיים קרשטט ,ענת רוט ,פיצ'י דובינר ,דוד גוזלן ,רועי אקרון,
מאור גולן ,ענת אריה ,סיגל דיוויס ,בעז כרמי ,חיים יפים ,ירון סוריאנו ,ליאת פרלמוטר
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חן :עלתה סוגיה לגבי העברת כספים לצופים .הועברה שאילתה למבקר הפנים .מציג מכתב
ממבקר המועצה .דפנה :היתה תקלה ,לא תקצבנו כראוי את הצופים לפי הוראת מבקר
המועצה .תיקנו את התקלה .כיצד אנו ממשיכים מכאן?
חן :את פה כדי להחליט אם לתקצב את תנועת הנוער או שלא .לאחר שאישרת ,ניתן להתנות
את זה בתנאים מסוימים.
צחי :תלוי איזה סעיף.
חן :אתה יכול להחליט על מאה אלף לצופים ולהתנות את התקציב לפי איך שאתה חושב
שצריך להוציא אותו.
גוזלן :אנחנו מדברים על שיתוף הצופים בקהילה.
מנדי :שנה שעברה דיברנו על כך שככל שמעגל הצופים יגדל ,התמיכה של הוועד תקטן .וזו
השאלה ,איך מגדילים את המעגל? בסוף הכסף זה טריגר .דרבון להביא עוד ילדים.
גיל :אנחנו יודעים שיש ילדים שהצופים מרתיעים אותם .אז אנחנו מנסים לעשות פעולות כדי
להביא אותם .ובמיוחד לעשות הסברה להורים .לא כל ההורים מודעים לתועלת שבתנועת
נוער.
אורי :אני לא רואה חריג בכך ש 3%-מהתקציב הולך לתנועת נוער עובדת ומתפקדת.
מניה :אני חושבת ש 230-ילדים שלא מסתובבים ברחוב ונהנים ממה שיש לתנועה להציע,
זה רק להוריד את הכובע.
אורי :במועדון הנוער אנחנו הולכים וגדלים ולדעתי עוד שנה יהיו דברים אחרים לגמרי .יש
תוכניות.
אורטל נכנסה בשעה 21:25
החלטה :פרוטוקול  1מתאריך  15/02/15מניה ,גיל ,אורי וליאור בעד ,השאר נמנעים.
הפרוטוקול אושר.
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צחי :אני מבקש לציין שזה לא סדר היום שקיבלנו למייל.
חן :אותו סדר יום ,רק פירוט של דוברים.
ליאור :אנחנו בשליש הראשון של כלל היישובים שנמצאים עם תקציב  2015לפני הצגה לוועד
ולאישור סופי במליאה .אני קורא את הדברים ומעריך שנציג את שנת הביצוע  2014ואת
היכולת להיצמד לתקציב שהוגדר ואושר על ידי חברי הוועד .נציג בצורה מדויקת מה היה
התקציב ,הביצוע והגירעון אם קיים .כדי שחברי הוועד והחברים יוכלו להסתכל על נושא
תקציב  2014בפועל אל מול התקציב .מציגים טבלה – סקירה על ידי גיל עמל.
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לגבי השמירה ,אני אמליץ להשאיר את ה ₪ 80-לבית אב .משום שאחרת נאבד אלפי .₪
יצחק בן חסיד נכנס בשעה 20:55
ליאור :הוועד המקומי סיים את תקציב  2014בעודף תפעולי .אני רוצה לברך את המזכיר
והגזבר ולהזכיר שבשנים קודמות היה פה גרעון של מיליונים.
 .3רב שיח
גוזלן :לדעתי צריך לשנות את הטבלה .המדיניות החדשה במליאה היא שהוחלט לקצץ
 30%מהתקציב שמגיע ליישובים .ובמקום זה המועצה תיקח על עצמה את כל הנושא של
פינוי גזם .זכות הוטו יהיה לוועד.
צחי :מה התקציב למשכורות? לפחות מה האחוז? חן .30% :צחי :כמה זה? גוזלן :בערך
 900אש"ח.
ליאור :מה יועיל לדיון הציבורי אם ידעו כמה כל אחד מרוויח בדיוק? להיכנס לכיסה של
מזכירת הוועד למשל?
מנדי :זו לא המטרה ,אל תכניס מילים לפה.
צחי :הציבור משלם יותר ממיליון  ₪למשכורות .ליאור :לפי תקן ולפי חוק!
צחי :איך אתה מסביר שזה עלה ב 24%-בשלוש שנים? לפי מה שאושר בוועד הממונה.
יש פער עצום.
חן וגיל :זה לא נכון ונוכיח לך את זה לא כאן.
גוזלן :אני נכחתי בישיבה .כמה היקף השכר שאתה צחי אישרת .נושא שכר זה לישיבה
סגורה.
אורי :אם אתה טוען ששכר של  1מש"ח מתוך  3מש"ח זה הרבה ,אפשר לדון על זה.
ליאור :צנעת הפרט חשובה יותר .נושא שכר בעלי תפקידים בוועד המקומי יעלה שוב לדיון
בישיבה סגורה בטווח של החודש הקרוב.
צחי :זה יעכב את אישור התקציב.
חן :אפשר לשנות תקציב גם באמצע השנה.
מנדי :אני מבקש לדעת מה הדוח הזה מועיל פה .אני מצפה לקבל בדוח סוף שנה לאחר
שהוועד החליט בתחילת שנה על פעילויות .תכנון מול ביצוע .ולא רק להגיד שוועדה כזו או
אחרת עמדה או לא עמדה בתקציב.
גוזלן וגיל :זה הדוח .מספרי.
גוזלן :הבקשה שלו לגיטימית ,אבל לא קשורה לתקציב .אלא עוד חודשיים לשבת על תקצוב
הוועדות.
אורטל :אני שומעת איפה הכסף .אם הוועדה תוקצבה ב X -כסף והוציאה אותו על X
אירועים ,מה זה משנה כמה עלה כל דבר במסגרת התקציב?
ארז :זה קשור לתקציב מסיבה אחת כי זה יוצר זילות באוכלוסייה ,אם עושים מסיבה אחת
בתקציב הגדול.
גוזלן :יש לעשות סקירה של הוועדות לגבי מה הן עשו ,זה כן.
בן חסיד :זה שאלות של וועדת ביקורת .לא שלכם.
ליאור :כיוון שהשאלה לא קשורה לתקציב ,אבקש שתבקשו דיון ביעדים ומשימות מול ביצוע.
פיצ'י :לעומת  2004שהיה מיליונים גירעון ,גירעון של  ₪ 2000-20000זה מצוין ,אנשים
שמקבלים משכורות וכד' ,היישוב נקי .מבחינתי כל הכבוד להם.
מנדי :יש דברים לתיקון ,ויש דברים טובים .ברגע שיהיה רצון לתקן ,יהיה מצוין.
ליאת :מה עם מגרש הספורט?
ליאור :זה שייך לאילן ,אכן ההבטחות עוד לא קוימו ואני מקווה שב 2015-נראה בנייה.
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ליאור :לגבי התקציב ,מבקש מחן לא לקחת אגרה וכל מה שלא קשור לצנעת הפרט ולנושאי
ביטחון ,להציג לכל דורש.
חיים קרשטט :אני חושב שהוועד בסדר גמור.
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חן מציג טבלה.
ליאור :הייתי מציע להעלות סכום מסוים מהתקציב השנתי שיועבר לסובסידיה.
צחי :במסמך שאנחנו קיבלנו רשום כולל  2014ו 2013-היה רשום רכז צופים .בבדיקה
שבדקנו עם מבקר המועצה אכן הועבר לרכז הצופים .וזה לא חוקי.
ליאור :כשאתה צודק אתה צודק .כשמבקר המועצה האיר את תשומת לב המזכיר.
צחי :אין דבר כזה להעביר כסף לרכז בלי ועדת תמיכות.
ליאור :אני חייב להגיד לך שאנחנו לא מושלמים .ופה אני מצדיק את דבריך.
ליאת :יש גם את שומרי הגן .אולי אפשר לסבסד גם אותם.
דפנה :אולי הם צריכים עזרה.
גוזלן :לבקש מהצופים לעזור בימי השואה ,הזיכרון והעצמאות .ולתקצב אותם בהתאם.
ליאור :אני מבקש להעלות את העניין של סידור הכיסאות והצופים לישיבה נפרדת.
דפנה :מי ועדת חזות היישוב?
ליאור :אין.
דפנה :אז קולות כמו ליאת אתה לא שומע .עד היום לא יצא קול קורא לוועדת חזות היישוב.
גוזלן :זו הוועדה היחידה שקיבלה מיליון  .₪חרף זאת שאין ועדה ,הוא דאג שיתוקצב חזות
היישוב .אז למה להקניט סתם.
אורטל :שהתקציב יהיה כפוף לוועדה שתוקם.
ליאור :ועדת חזות היישוב שהיתה בזמנו ברשותי וברשות בני וייס שעזב את קציר ,הגישה
המלצה שלא לבנות בציפור .הועדה כאות מחאה החליטה להתפטר ,אך היישוב חייב
להמשיך ויש להשקות ויש לגנן .ולשיטתה של גב' בן יוסף יש לעצור את הכול .היות שאי
אפשר לעצור יש לקבל החלטות 87% .מהתקציב הוא קבוע.
צחי :לא ראיתי תוכניות התייעלות.
חן :יש התייעלות כל הזמן.
אורי :אם יש ועדה שלא מתפקדת אנחנו נתפקד במקומה.
מנדי :תודה רבה! זה מה שרצינו .אנחנו צריכים להגדיל פה ראש ,לא אתה לבד .ולכן זה
צריך לעבור דרך הוועד.
ליאור :הבנו.
חן :גני משחקים – יש אישור של ראש המועצה מהיטל השבחה.
ליאור :אני מאשר פה ושם  ₪ 4000-5000כדי לסגור פינות כמו בבית ספר או בתרבות.
מנדי :כל חבר ועד ישא בכיסו  ₪ 10000ויוכל לעזור לכל מה שצריך.
אורטל :רק לו מותר.
ליאור :תרים את הכפפה ותבקשו .תדרוש מה שמגיע לך צחי ותקבל.
אורטל עזבה 23:25
היה דיון פורה .אני דוחה את ההצבעה על התקציב .אנשים יקחו הביתה ואם יש משהו נעשה
ישיבה שלא מן המנין ביום ראשון.
אני פונה שוב בקריאה לחברי הוועד שהתפטרו לפני שנה מתפקידיהם ,לקחת חזרה תיקים
של עשייה ,הנטל כבד מנשוא .גם חברי הוועד שיש להם ועדות הם פעילים .אני מבקש
לחשוב על זה ולהחזיר תשובה ביום ראשון הבא.
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רשמה :שני גולדין

