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פרוטוקול ועד מקומי מס' 01/05/16 05/16
חברי ועד נוכחים :אורי ששה (מ"מ יו"ר הוועד) ,בן חסיד יצחק ,מניה אובולסקי ,גיל עמל ,מנדי דהן ,צחי
צימט ,חיים אלמקיס
חברי ועד נעדרים :ליאור בר ,אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים  :מאור גולן ,רועי אקרון ,ענת אריה
סעיף  – 1אישור פרוטוקול ישיבה מס'  4מה 03/04/16
סקירת הנושאים ,פרוטוקול מוצג על המסך
בהקשר לכך אורי מציין כי המגרש במרכזית בשלבי סיום,
חן מציין כי יש ישי בה במועצה על התקציב וכי העתירה תוגש תוך יומיים הכל נחתם היום .העתירה היא
כי אם ימשיכו הוועד המקומי יתמוטט כלכלית
מנדי :זו עתירה ללא סיכון
חן :המועצה היא כרגע משיבה אך סביר כי תצטרף כעותר מאחר והנטל הכלכלי ייפול עליהם
מנדי :מבקש לציין בפרוטוקול את הסכומים של העתירה
אורי :אני מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :אושר ברוב קולות 6 .בעד 1 ,נמנע (מנדי שלא נכח בישיבה הקודמת) ובכפוף להוספת סכומי
העתירה בגוף הפרוטוקול.
סעיף  – 2סקירת ההכנות ליום העצמאות ויום הזיכרון
צחי 2 :אירועי ם שקורים צמוד .יום הזיכרון בשלבי חזרות .יום העצמאות מתבסס על תוכן מקומי  :להקת
הנוער ,בית הספר ,מחולות קציר ,זיקוקים ודוכנים  .מופע של כשעה  .האירוע סגור ונותר רק לעשות
חזרות  .בנוסף תהיה הפעלת הישרדות ברמה גבוהה  .השנה שנה מיוחדת וכדאי להעבירה בווליום חזק
וגבוה.
מנדי :כדאי להתחיל לפרסם
צחי :הרוב רוצים פה
אורי :פיצ'י עושה שירה בציבור ,מניה  :ב13/5
צחי :יש זיקוקים והגברה
חן :לגבי אבטחה וביטחון תיאמנו מול ועדת ביטחון ומול גורמי הביטחון ביישוב.
צחי :רישיון עסק לא צריך כי פחות מ500
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חיים :בשנה שעברה היו נגנים ששילמו להם והיו בהתנדבות .ביום הזיכרון בכל מקום בארץ ההופעות
בהתנדבות .אבל אם בכל זאת משלמים ,יש זמרים ונגנים שמתנדבים כל השנה ואני מעדיף לשלם להם.
צחי  :יש עלויות הפקה
חיים  :ביום הזיכרון לא לוקחים כסף .זה לא כמו ביום העצמאות  .יום העצמאות אפשר לקבל זאת.
רועי :מדוע אין רשימת ספקים שסוגרים איתם לכל השנה?
צחי :יביאו הצעות עלות במועצה לאור בקשות מכל היישובים .יתרון הגודל.
סעיף  - 3שיפוץ הבריכה
חן :עלה באחת הישיבות ויצאנו להערכה ראשונית שיעלה עד  200אלף שח (לפני מו"מ)
מקורות כספיים :קרן השבחה או תב"ר של פיתוח שניתן לכל ישוב ובקציר המועצה הקצתה לבית
הכנסת .כספי הפיתוח מעותדים ומסופחים לפרוייקט שיקח שנתיים להתחלת הבנייה כך שיש פרוייקט
שהעדפנו שאין מקורות מימון מול פרוייקט עתידי  .בשיחה עם גוזלן אמר שהובטח לו שמקורות המימון
לא יהיו מתב"ר פיתוח .ולכן נכון לנתב כספי הפיתוח לשיפוץ המלתחות ולגבי בית הכנסת דיה לצרה
בשעתה.
ליאור הכין מכתב לראש המועצה שמבקש להעביר את כספי הפיתוח לבריכה (מציג את המסמך)
אורי :בגדול ,בשני השירותים כלל הציבור משתמש ,והבריכה יותר אקוטית .חן גם צודק בדבר אחד ,שלא
יגידו שאנחנו לא מנצלים את הכסף
מנדי :כל שנה  200אלף שח?
חן :לא .זה כסף שהמועצה לוקחת הלוואה מול משרד הפנים אחת לכמה שנים והמליאה מקצה לכל
יישוב סכום זהה ללא יחס לגודל תשתיות מס תושבים וכו
גם חברי המליאה שלנו חושבים כך והם איתנו אך במיעוט
מנדי :מחזיר אותנו למודלים
גיל :על זה אנחנו יושבים  .כל פעם נתן דוחה הלאה
מנדי :אבל הוא רוצה לאשר תקציב ..לא לאשר ו..
חן :אבל עד ספטמבר צריך להתקיים .בסוף נגיע לנקודת שבירה
כל דיון אומר ליאור למועצה קחו ,נהלו את היישוב
מנדי :לא לדבר ,לעשות  .לא יתכן ש 1000תושבים יקבלו כמו .4000
חן :מבקש שתבואו לדיוני התקציב
מנדי :הדיון חסר תועלת.
רועי :אם שמים משכורות בצד ויגמר ביוני ,מה יקרה?
חן :אם אתה נשאר פה אתה נושא באחריות .אז שים מפתחות והשב המנדט למועצה.
מנדי :לא יתכן
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חן 70% :ממודל החלוקה הקיים לא מתייחס למספר תושבים ,כבר הצגתי את זה מספר פעמים בעבר
צחי :יש בעיה וצריף לפתור אותה
אורי :בגדול ,כרגע אין משמעות למה שאנחנו עושים  .ברגע הנכון צריך לעשות שריר
צחי :זה לא השיטה לקבל כל פעם עצם
חן 22.5 :יום א בשעה  16מתקיים דיון על התקציב אצל ראש המועצה מבקש שכל חברי הוועד יגיעו .
להוציא זימון .
אורי :אני מבקש לאשר העברת  200אלף שח מכספי הפיתוח לשיפוץ המלתחות
החלטה :הקצאת כספי הפיתוח לשיפוץ מלתחות הבריכה אושר ברוב קולות  6בעד - 1 ,נגד (חיים
אלמקייס).
חיים :יש בעיה בחורשת הזיתים של שירותים .אולי אפשר שהשירותים של הבריכה יהיו עם גישה
למבלים בחורשה
חן  :יש נושא של בטיחות לכניסה לבריכה בלי מציל
מנדי :אולי לבנות בבית לולה שירותים עם כניסה חיצונית.
חן :בתוכנים הוספת חדרי שירותים בבית לולה.

סעיף  - 4וועדת ביקורת
חן :חבר הועדה אריה גלעד התפטר.
מנדי  :ועדת הביקורת יש נוהל מסודר .לטעמי האישי ממש ביזיון מוחלט .אין דוח אחד מסודר .גם
השניים האלה צריך להעיף אותם.
חן :אתה גורם ממליץ ומבקר המועצה הוא הגורם המנחה .המבקר ישב עם אריה גלעד .זה לא חדש .
כמעט אין ועדות ביקורת תקינות בכל הארץ
מנדי :לא תקין
חן :צודק
אורי :בגלל שאנשים מתנדבים
חן :ועדת ביקורת הינה באחריות חוקית של המועצה  .אתה רק ממליץ על ההרכב
מנדי :דוח ביקורת  .צריך להציג לפנינו שהתקבל
גיל :ואנחנו צריכים להעיר עליו.
אורי :הבעייה שבנוי על מתנדבים לא עשו כלום.
חן :למרות שהיו רציניים ולאחר שראו תכולת העבודה והנדרש מהם כנראה התייאשו
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מנדי :זה לא יכול להמשיך
חן :אם יהיה מישהו לא רציני אל תמליץ עליו
אורי :בואו נוציא קול קורא ונראה מה קורה
החלטה :להוציא קול קורא
סעיף  - 5ספריה וחדר הנצחה
אורי :ועדת חינוך רוצה חדר מכובד להנצחה ,ארכיון וספריה .אנחנו ישוב בן  . 34חשבנו על מקלט אבל
זה פחות מכובד ועלה רעיון לבקש חדר במועצה הישנה.
צחי :מה המטרה
אורי :המטרה הנצחה .בואו נוציא קול קורא מי רוצה לתרום להנצחה ואז על שאין נוהל מסודר .זה
משתלב עם הנצחת שמות.
צח י :חייב ארכיון וסיפריה אבל לגבי הנצחה יש הנצחה מקובלת לחללי צה"ל ומשהב"ט ויש הנצחה
פרטית כמו תרומה לבית הכנסת .אני חושב שאנחנו לא רוצים להפוך למקום בו רק בעל הפרוטה יכול
להנציח.
אורי :בית לולה על שם לולה
צחי :אבל זה כספים מחו"ל
גיל :יש משהו ספציפי שעומד על הפרק?
חיים  :אי אפשר להעזר בוועד האגודה?\
גיל :יש אבן הנצחה בחורשה
רועי :גם העצים
צחי :דרך קקל
אורי :צריך לדעתי צוות שיקים את הנושא ויקבע נוהל.
חיים :לא נפתח את זה עכשיו
חן :צריך לגבש עקרונות
חיים :יש הבדל בין מישהו ששם כסף על מגרש ורוצה להנציח לגביו והוא יקרא על שם סבתו להבדיל
מחדר הנצחה.
מנדי :זה בעייתי
חן :נדרש לקבוע נוהל
אורי :הרעיון שיהיה חדר ספריה ארכיון וחדר הנצחה וכדי לממן ועד האגודה יתנו מקום וכסף
חדר הנצחה בו יונצחו אנשים שהקימו את היישוב
חיים :יש אנשים שעבדו פה ולא גרו יום אחד בחיים ויש אנשים שגרו פה ויש הבדל .צריך להחליט על מה
כן ועל מה לא
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חן :צריך צוות היגוי ולחשוב מי נכון שיהיה בצוות.
רועי :בתלמי אלעזר יש
אורי :צריך צוות היגוי ומציע שנצא מפה עם כך\
חיים :אני מוכן לקחת חלק בצוות
אורי :גם אני ואולי ועדת קהילה
מנדי :הועדה צריכה להציג נוהל .דרך להגדיר מה "מוצע למכירה"
רועי :קודם צריך תורמים לא?
מנדי :אולי חולצות לארועים
חן :או שמביא רק הכסף או של משהו ספציפי שאולי לא מתאים .בנוהל זה צריך להגדיר איך לנתב את
התרומות נכון
רועי :אתה מציג דרישות
החלטה :צוות היגוי לעניין הנצחה :אורי ,חיים צחי ונציג ועדת קהילה ורווחה
סעיף  – 6עידכונים
חן:
תקציב :אושר ע"י המליאה תוספת לתקציב ב 2015של  43אלף שח .הוצאנו מכתב ובערב החג ליאור
ישב עם אילן ונתן .ראש המועצה לא מבין לכאורה איך לא עובר וזה גם מאושר וחתום על ידי נתן
גבעה מזרחית :עתירה תוך יום יומיים ולא חותמים למשרד הבינוי לאשר תוכניות מגרשים ולתת התרים
בית לולה :בתהליך הפקעה  .הסוכנות עושה שרירים השטח שלה והסכם החכירה עד  .2015כרגע לא
מחודש .המועצה הציעו לסוכנות שהם יקחו את בית לולה יתחזקו אותו ויעשו בו מה שהם רוצים  .אני
מאמין שהסוכנות תבוא על סיפוקה .לא מעכב תוכניות שנמצאות אצל היועצים לגבי קונסטרוקציה גג
חשמל וכו
גבעה מערבית  :יש תקציב לחברה שבודקת את כל התשתיות  .בישיבה לסטטוס עלו חוסרים בחומר
שסופק להם .הם אמורים לעשות בדיקות ואז צריך לראות איך מטפלים בכך משפטית .החברה תוצי
דו"ח על המצב ביצוע התשתיות ותאתר אם יש מקום להמשך טיפול משפטי
אורי :מה עם מועדון תנועות הנוער?
חן :עובדים לפי לו"ז
אורי :יש אפשרויות לרשתות ותאורה במגרש כדורסל?
חן :צריך למצוא מקור תקציבי ולהחליט על סדר עדיפויות  ,לדעתי תב"ר
רועי :יש  2פרוג'קטים וחור בגדר
חן :הגדר לא בטיחותית  ,רקובה  .צריך להחליף את הגדר
אורי :כמה זה עולה? לעשות הצעת מחיר
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חן :אפשר
אורי :אולי עם הבריכה
חיים :סלים אין
חן :אם משפצים אני מתחיל לקחת דמי שימוש משתי הספר
אורי :הצופים עשו טיולים יפים לפסח  .קייצת תהיה גם השנה במחיר שווה לכל נפש

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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