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פרוטוקול ועד מקומי מס' 29.3.17 5
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,צחי צימט ,מנדי דהן ,חיים אלמקיס ,גיל עמל ,מניה אובולסקי (עד
 ,)21:50ד"ר בן חסיד (עד )21:50
חברי ועד נעדרים :אורטל אפללו  ,אשר דהן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :ענת סהר שפרן רכזת קהילה ותרבות
סעיף  :1אישור פרוטוקולים
אישור פרוטוקול מה 3.4.17
סקירת הפרוטוקול
החלטה  :הפרוטוקול אושר פה אחד
סעיף  :2כביש 100
אורי וחן סוקרים את הפגישה במועצה ,הצעת המנהור וכיו"ב.
חיים :לא יקרה
מנדי :הגובה רציני
חן :יש הבט תכנוני כמו הרכבת של  65שהרסו מבנה ,יש פן תכנוני לא ברור מתי אם בכלל יצא לפועל .
אמור לשמש לתחבורה ציבורית (במסגרת פרוייקט הנגשת התחבורה הציבורית למגזר) אז לא ברור אם
מישהו ישקיע סכום כזה
אנחנו טוענים שאין הצדקה לכביש זה ,הכל בגלל שנבנו בתים בלתי חוקיים
אורי :מה הלאה ? לדעתי צריך ליידע את התושבים ולנסח מכתב
גיל :מכתב לכל התושבים
חיים :לא רק מכתב .בגנ"ש זה לא היה קורה וגם שדה התעופה מרים את כולם על הרגלים  .צריך
להבהיר שאנחנו לא פראיירים שלו ולחזור להם בהתנגדויות.
גיל :בנוסך לחתימה ריכוזית צריך להגיש התנגדויות פרטיות לעודד..
אורי :מתי התנגדויות? מתי פעולה שלנו?
חן :בוועדה לא מציגים .אפשר לבוא לועדה ולהציג
מנדי :כדי לתת תמונה מלאה
אורי :הכי טוב שיאושר ולא יבנה משיקולי כסף ואז לא יוכלו להתקרב
מנדי :על פניו לא רואה בכלל בעייה  8 .מטר למטה.
אורי :כביש לא מפוקח ,רעש טרקטורונים
חן :פיח עשן
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גיל :הורדת מחירי בתים
חיים :ברגע שיהיו פקקים הוו'ייז יוביל דרך שם
אורי :אולי ניידע בניוז ושבעתיד פרטים נוספים ,וכשיהיה עוד פרטים...
מנדי :מדוע לא לחכות לזמן המתאים
חיים :ההתנגדות לראש המועצה שהתושבים לא מוכנים .אם יקבל מכתב שיש בו  2000חתימות
שמתנגדים ואנחנו רואים בו אחראי הוא יחשוב על הבחירות
גיל :אין קשר
חן :לא חושב שעל הוועד ליזום עצומה .העצומה היא כלי עממי ולא מוסדי
אורי :אולי עדיף שהאגודה תעשה את זה.
חיים :הוא לא שם עלינו.
אורי :לא מסכים  .אל תיקח לו את הדברים הרעים ולא את הדברים הטובים.
גיל :הוא הביא לפה המון שקלים  ,מועדון הנוער וכו'
צחי :זה כסף של מפעל הפיס
חיים  :בכל ישוב אחר זה לא היה עובר
גיל :בין זה לבין להגיד...אין לדבר בקיצוניות.
צחי :תיקח את הכביש והבעיה שיש לנו פה שמתפתחת ונראה מה יזכרו עוד שנה וחצי .יש בעיה אקוטית
שלא רוצים להתמודד עם דברים אבל האחריות של הוועד.
אורי :עושים מה שעושים
צחי :קיבלת תשובה שהמועצה לא איתך
אורי :ביתר הם איתנו
חיים :בקריטי הם לא איתנו  .במזרחית הם לא איתנו
חן :לא נכון כל התהליך המשפטי הפוליטי בהובלת המנכ"ל של המועצה.
אורי :צריך להתנגד
צחי :חבל על עצומה  .נלך להפגנות
חן :עוד אין כלום
מנדי :צריך משהו מבוסס להציג לתושבים.
חיים :אבל עכשיו זה הזמן לעצור ולהפגין ולהראות שהישוב מאוחד נגד
דר בן חסיד :מסכים איתך
מנדי :או מחליטים עכשיו אז במכה..אם הוועד מוביל מהלך אז שיוביל גם עצומה
אורי :גם בראיה של התושבים צריך לחשוב איך לעשות בלי לשרוף את הגשר .עצומה אינטרנטית היא
מעשה פוליטי
מנדי :אנחנו רבים פה לא מעט ועובדים ביחד .אם המועצה לא יודעת לקבל ביקורת...
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חן :העניין זה באיזה כלים אתה משתמש ":התנגדויות ולהגיע לתושבים לחתירה עממית ,מסלול של
עצומה לא מקובל בגוף מוסדי.
חיים :מי שיכול לעצור זה ראש המועצה .יש הבדל בין זה לבין התנגדות של  4בתים.
חן :עצומה זה כלי מצויין בהמוניות שלו בעממיות שלו מלמטה .כשזה בא מגוף בלתי תלוי זה אחרת.
חיים :אל תקרא לזה עצומה תוציא מכתב .יש הבדל בין מכתב שלנו לחתימות של  2000איש .זה
פוליטיקיה
חן :אתה מייצג ממילא כוועד נבחר
ד"ר בן חסיד :אתם סתם מדברים צריך להוציא מכתב וזהו .ואנחנו נגיד שאנחנו נגד.
אורי :השיחות היו קשות  .הוא פישל הוא לא צפה את ההתנגדות שלנו .אני חושב שנתחיל בלהודיע על
הכוונות שלהם.
חן :לעורר אותם לעקוב
צחי :בשדה תעופה לא יצאו להפגנות .לא יצא לרחובות להפגנות  .מה ההבדל בין זה לפה?
אורי :בגדול אני חושב שאם כרגע נעורר את הציבור שיעקבו
מנדי :אנשים שעובד גם מבוקר עד ערב לא יצאו
חן :עדיין צריך לגשת לוועדה להגיש התנגדויות
מנדי :לא יגישו .ולא ילכו צריך להוביל את המהלך חכם בעצומה .רשימה של  2000איש זה משמעותי.
בואו נדגיש את הקירוי כהתנייה
חן :אתה מביא  2000איש?
מנדי :מי יוציא? ועד האגודה זה משמעותי.
(*) ד"ר בן חסיד ומניה אובולסקי יצאו 21:50
חיים :למה אגודה? זה אומר שמי שלא חבר אגודה לא יחתום בגלל אנטי לאגודה.
אורי :עכשיו או אחרי פסח?
צחי :צריך לחלחל
חן :כרגע אף אחד לא יודע
חיים תכף יתחילו השמועות
אורי :האם בסופ"ש הזה הודעה ראשונית?
מנדי :צריך במכה אחת שגוזלן יכין עצומה והודעה בנפרד .הקישור של מהסמך יהיה קישור לאגודה.
אורי :ראש מנהלת הצבא החדש היה ביום שלישי הסיכום היה שהוא מאוד מעוניין מאוד מאמין בישוב
ובהתאמתו.
אני ממליץ לחכות עם הרעש עש שיבשיל העניין של הגבעה המזרחית.
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סעיף  – 3פקח – סגור לפרסום?
אורי :עד כה הצענו פתרונות ולא נמצאו  .כרגע זה בעלות מטורפת .להשתת עלויות לא צריך פקח .ניקח
את רכב השמירה ונחסוך כסף ניקח אדם שכיר על פעמיים בשבוע.
חן :היום תקורת הרכב על השמירה בנפרד ועל הפיקוח בנפרד
אורי :ניקח אותו מהחברה
חן :תאגם משאבים בוקר פקח ערב שמירה.
מנדי :כמה עולה
חן 3500 :שמירה  3500פקח כמעט כ7000
אורי :נרוויח כמה פעמים גם כלבים יכול לצלם ולשלוח לאיגוד ערים
חן :יכול לקרוא תצ'יפ והההכנסה לאיגוד
אורי :פעמיים שלוש בשבוע
מנדי :מה הערך המוסף?
אורי :חוסכים K60
מנדי :היום עולה K 111
אורי :נמצא מישהו מהסביבה .עלות תועלת אין בעיה
מנדי :מעבר למה זה חוסך רוצה לראות האם מישהו בכלל רוצה .לפני מהלך עם הפקח שלנו.
חן :אתה לא יכול לפטר במכרז .יש הליך שימוע מחייב
אורי :שעולה חצי
מנדי :לא בטוח .למה הרכב צמוד כל השבוע?
אורי :זה הסידור איתו.
חן :בעיני זו החלטה אם לפטר או לא לפטר אותו מאחר וקיצוץ הרכב הנו שינוי בתנאי העסקה
חיים :אפשרי שיגיש למכרז גם
חן :נגיד עכשיו אתה בלי פקח .האם לשמר פיקוח או ללכת ללא מקצועי .התושב הרגיל לא מעניין אותו
מי זה.
מנדי :בסופו של דבר החתימה שלו.
חן :הוא חתום בשמו
מנדי :אני מסתכל על העבודה  .סיבוב של בוקר וצהריים
חן :זה לא סיבוב זה כולל להתקשר טלפונים ,התראות וכו יש מערך של נהלי עבודה
מנדי :כמה ארועים יש?
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חן :יש הרבה אירועים .כשאני נוסע בישוב יש  3-5כלבים בגיחה צמחים מפגעים.
מנדי :זה לא טיפול של הפקח שלנו
חן :מתאר התנהלות
מנדי :עלות תועלת – תפטר אותו היום .זה שהפקח מקבל רכב צמוד לפעמיים בשבוע..
חן :ללא פרטיות .ועדיין לא תקין ,הכובש בעלויות זה הרכב .העלות היא  2500ודלק משדה נחום
מנדי :דלק אוטו זה כ 60שח ביום
חן :יעיד אורי שאני הראשון להתנגד
מנדי :מוריד עלויות ומחזיר בצד אחר
חיים :מה עם ולרי
חן :הוא בשכר במתמידים וגם לא מתאים מישהו מהמקום
מנדי :כל אחד יכול לעשות תמונות .אולי אפשר להשתמש במשאבים בשטח .טרקטוריסט .גזם לא צומח
ביום.
אורי :לא
חיים :יש  2רכבים אחד שמירה ואחד פקח
מנדי :אתה משלם את עלות הרכב
חן :הרכב בחלוקה היה בבעיה בעבר של נקיון תיקונים וכו
דנים על הסכום
אורי :מורידים לK 40K 50ךעובד וK 10לרכב בשנה.
אורי :מאז שהמועצה משכה אותו אנחנו מתבחבשים
מנדי :אם הקף המשרה ירד
אורי :עם רכב זה K 110ואם ניקח אדם ב 3פעמים בשבוע בכ 1/3משרה יתן לנו יותר זמן
מנדי :בואו נשווה חצי משרה לחצי משרה כי עם הכוונה הוא בסדר
חן :לא הסתרתי שהוא לא כוכב גדול
אורי :אם היה כפוף אליך היית בועט אותו .אם משהו לא טוב ועולה הרבה לא צריך אותו .החלופה שלי
יחידה כי לא מצאו פקח ספייר
מנדי :יש  2אפשרויות או שנחפש זה לא מהרגע להרגע פקח עם רשיון אי אפשר לאתר והאם יהיה בכלל
מישהו שיעבוד  3פעמים  4שעות
אורי :או ימיים מלאים כמוהו
מנדי :או מפטרים ומחפשים לאט לאט או במקביל .שום דבר לא מסודר
חן :אישרנו 70
מנדי :אבל חלק מהעלויות משותפות וישארו .דלק
אורי 3500 :לחודש זה  K42לא עובר K 60על הפקח
מ.י ,501612436 .ת.ד 5451 .קרית האומנים ,קציר ,מיקוד 3786800

בס"ד

ועד מקומי קציר
טלפון ,04-6370757 :פקס04-6370787 :
office@vaad-katzir.org.il

חן :עלות שכר היום K50
מנדי :עובד אחר יעלה?
חן :בממוצע עובד אחר עולה שלושים ומשהו שח
אורי :אז נחסוך K 20
מנדי :אבל הוא גובה קנסות
חן :אם נצליח לגבות אותם
אוריK 52 :חיסכון
חיים כל עוד הוא נשאר לא יהיה משהו אחר
חן :אני יכול להגיד שאין יותר רכב הביתה אבל המשמעות היא לפטר
מנדי :אנחנו מחליטים לקצץ רכב של פקח.
החלטה :רכב הפקח יקוצץ וישמש רק לשעות העבודה ,רכב לנסיעה מהבית לעבודה יקוצץ
התקבל פה אחד
נציג ועד בועדת ערר:
חן :לוועדת ערר צריך נציג ציבור במקום ענת ונציג ועד
מנדי התנדב לשמש כנציג הועד בועדת ערר.
אושר פה אחד.
סעיף  :4ארוע יום העצמאות
ענת סש :בהעדר ועדת תרבות
חיים :לה לא מגייסים?
ענת סש :יש נסיון לגייס .יצא קול קורא .ביחד איתי מאור רועי ורמי
חשבתי והתייעצתי אולי להעביר את הארוע ליום המחרת .אותן העלויות .נעשה טקס מעבר קצר ונזמין
אנשים למנשה ולמחרת מ 16הפנינג
חיים :אין הרבה מסורות בקציר .אחת המסורות הטובות זה זה ועל אחת כמה וכמה אם זה אותה עלות
ענת סש :אתה לא חורג מיום העצמאות מתפרסים על יותר שעות
מנדי :עשינו דיון .כל שנה עולה
אורי :כן צריך לפתור שהארוע קצר
חן :יש בעיה להרים ארוע אין מקורות להפיק
ענת סש :היה מפעיל חיצוני
חן :זה חלק מהתפקיד של ענת
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חן :היא לא אמורה להפיק את הארוע זה ארוע קהילתי.
אורי :לא יודע מה עם גוזלן ונטע
מנדי :גוזלן יארגן
אורי :הראש להשאר בקציר אז אנחנו רוצים משהו אחר לגמרי אולי הרקדה
חיים :היה החברה מקציר רועי וגלעד נשארו יחסית עד מאוחר
צחי :ביום העצמאות על  20דקות משלמים...
ענת סש :אינדי ילד  K 17עדיין אין תקציב
צחי :מה קרה לתקציב?
אורי :יש תקציב
חן :כמו בשנים קודמות כK40
אורי :תבדקי אם אפשר להכניס את אינדי וזיקוקים
גיל :קומזיץ קהילתי גדול כולל אוכל כמה עולה?
צחי :לא סיפור
גיל :הייתי עושה שם גם את הטקס
ענת סש :המשטרה לא תתן לך לעשדות את זה
חיים ארוע של  500לא צריך משטרה
חן :לא יהיה מעל 500
חיים :יש לי טיפה נסיון וכיוון שאכלנו אותה בפורים מקצועית וכספית – אותו אומן הבאתי ב 1500שח
חן :אתה בצוות הפקה
חיים :שורה תחתונה אשמח לפני אומנים לדבר איתי
ענת סש :אני אתקשר ואקבע פגישה
חיים :להכניס ציונות ביום העצמאות
ענת סש :אז מה שרציתי לעשות אחרי  ,תחנות של ארץ ישראל כל תחנה מייצגת עיר או אתר בארץ
ישראל רמת הגולן – קיר טיפוס וכו
מנדי :אולי גם וגם
ענת סש :גם וגם אי אפשר
החלטה :יתקיים אירוע יום העצמאות בקציר במתכונת מלאה
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סעיף  – 5אירוע  35שנה
ענת רוט סוקרת את מסמך האירוע (רצ"ב).
אורי :שאפו על התוכנית אני בעד הכיוון שהערב לוקח קציר שלי הוא מקום מצויין .השילוב של
המתנדבים מצויין.
מנדי :מסמך מסודר אין לי מילה להגיד
גיל :א .כל הכבוד .ב .מציע לשלב את בית הספר .הייתי נון כותרת  35שנה של ציונות על ההר
חיים :האם הייתם נותנים לי להביא הרצאה של ארגון להבה? לא .ובצדק .מאותה סיבה שאין מקום לממן
ארגון פוליטי כמו משעול קציר
אורי :מה קשור
גיל :משעול קציר תורמים לקהילה בהתנדבות האירועים שלהם מאורגנים וקהילתיים (טובשבט דוגמה)
חיים משעול קציר הוא ארגון פוליטי שמאלני .
(דיון לגבי השתתפותו של משעול קציר או נציגי משעול קציר בארגון האירועים)
חיים :אני נגד משעול קציר באירוע קהילתי.
אורי :עוד מישהו
חיים אני רוצה שזה יהיה רשום.
אורי :הצבעה לאישור האירוע
החלטה :אירוע  35שנה לקציר אושר במתכונת שהוצגה בפני הועד
התקבל ברוב קולות ,בעד :מנדי צחי גיל אורי נגד :חיים
סעיף  :6עידכונים
חן :מעדכן על אלחנן ברזנר ,על התארגנות הקהילה והמועצה .ראש המועצה ,מנכל ,מח רווחה  ,פיתוח
קהילה היו מעורבים .הועמד אוטובוס לטובת נסיעה ללוויה שבגלל מיעוט נוסעים באוטובוס לא היה צורך.
האירו ע הראה חוזק של קהילה שהתגייסה לטובת עזרה למשפחה  .עושים חשיבה איך תומכים בה
הלאה

רשמה :ענת רוט
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אישר :חן רייך
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