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פרוטוקול ועד מקומי מס' 3.5.17 6
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מנדי דהן ,חיים אלמקיאס ,ד"ר יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,גיל
עמל ,מיכאל בלכמן ,דוד הקסנר
חברי ועד נעדרים :צחי צימט
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :עמנואל פרץ
סעיף  :1מינוי חברי ועד חדשים
בסיעת קציר  1פרשו אורטל אפללו ואשר דהן .הבאים בתור ברשימה הם מיכאל בלכמן תושב קציר
מ 2001ודוד הקסנר תושב קציר מ . 2009נכניס אותם לעניינים לאט לאט ואני מקווה שיקחו על עצמם
תפקידים .האם צריך להצביע?
חן :לא
סעיף  :2אישור פרוטוקולים
אישור פרוטוקול מה 29.3.17
אורי סוקר את הפרוטוקול:
כביש – 100
אין חדש צריך עדיין לידע את התושבים .משרד התחבורה צריך להציע הצעה ולדעתי זה יסתיים שם
כשיראו את גובה העמודים הנדרש .צריכים להוציא קול קורא
חן :לא קול קורא אלא לידע
מנדי :אבל לא מבין מה נשיג בזה
דוד :אפשר להחתים דרך אתר עצומה
חן :חוזרים על הדיון הקודם  .דיברנו שהוועד לא יכול להוציא עצומה .רק אגודה או גורם פרטי
אורי :אדבר עם גוזלן.
חיים :לראש המועצה לא איכפת .בגנ"ש לא היה קורה.
פקח-
אורי :הפקח קיבל הודעה שאין אוטו והחליט שהוא עוזב
חן :בסוף מאי
אורי :בינתיים אין פתרון יצירתי .אולי אדם שיעשה השתת עלויות לא מהישוב
חן :מטפל בכך שהרכב של השמירה יהיה גם לשימוש זה
מנדי :נושא הרכב לא צריך להיות של מגב?
חן :השתנה לפני שנה כשהורידו רכב והוסיפו שומר .עכשיו בקציר להוסיף בסופש שומרים
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מנדי :אז עלויות השמירה בסופש יורדים
חן :לא יכול לקבל את השומר שלהם בלי שיש שומר  .כל השינוי חל כי עכשיו הרכב הוא של המשק צמוד
ולא של הישוב עדיין צריך לתת את השומר שלנו
אורי :אולי אם נוריד את עלויות השומרים בשבת ..נראה שוב מה השמירה שווה..
חן :פבל וגבי רוצים לשמר את הקיים
אורי :אולי בבוקר
חן :אסור מהיטל שמירה
דוד :גם יש גן ילדים בלי שומר שעל זה יש עצומה של  60אנשים
מנדי :אין חובה
דוד :למה בבית הספר יש ובגן אין שמירה? פחות מסוכן?
חן :גם אם תחליט החלטה כלשהי מי שקובע את מוסדות החינוך של המועצה זו המשטרה.
דוד :והרבש מה עושה ביום?
חן :שאלה טובה יש לו מפקד.
אורי :אנחנו לא מנהלים אותו.
מנדי :השאלה אם יש הגדרת תפקיד
דוד :אפשר לפנות אליהם לגבי השמירה על גני הילדים?
חיים :בכל בית ספר יש שומר
חן :לא בכל בית ספר .בפסגת אמיר יש שומר לשניהם
חיים :כניראה תלוי בגודל
דוד :אנחנו בקו התפר
חיים :פעם היה .יש אפשרת לפנות למשטרה.
אורי :אולי לפנות לאלירן .בואו נעלה בישיבת הוועד
חן :כדאי להזמין את פבל ואת גבי
ועדת ערר-
חן מסביר על ועדת ערר .בישיבה קודמת מנדי הסכים להיות נציג ועד בישיבת ערר .עמנואל פרץ הסכים
להיות נציג הציבור .מבקש לאשרו כנציג הציבור בוועדת ערר –
החלטה :אושר פה אחד.
מסביר על השתת עלויות ומהי ועדת ערר .כל תושב שטוען כלפי הדוח מקבלים החלטה לפי רקורד וכו.
התדירות היא אחת לחודשיים שלושה .ובינתיים כל ההליכים מוקפאים.
מנדי :לפני שנתחיל לשבת צריך לעשות נוהל מסודר .מתי גוזמים וכו
חן :יש נהלי עבודה .הועדה דנה האם מולא נוהל עבודה .אין כוונה לרדות..
יום העצמאות-
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נקיים ישיבה נפרדת ליום העצמאות
חיים :הערתי במייל הפרוטוקול לא מקובל עלי .האם זה הסיכום של השיחה? אמרתי שאני רוצה להביא
ארגון להבה אבל גם שאלתי האם אתם תתנו לי?
אם מישהו קורא את הפרוטוקול חושב שמדובר בפסיכופט .מכל השיחה להשאיר רק את המשפט!
גיל :כשאתה רושם פרוטוקול תוך כדי צעקות וכו' אי אפשר כל מילה .לכן אפשר לתקן .מפה ועד לדרוש
שכל מילה ומילה
חיים :אני שואל ברצינות בשיא הכנות זה תמצית הדיון?
חן :גם כשאמרת את המשפט הזה ,קשה לסכם  .כשאתה רוצה להדגיש משהו תעשה קאט אוף
מנדי :מה שאני אומר עכשיו צריך להיות רשום
דוד :אם לא לפרוטוקול..
חיים :עוד שנה מישהו רוצה לפתוח את הפרוטוקול ..פה אני קשור ..זה נקרא להוציא את הדברים
מהקשרם
אורי :לא כל מילה ומילה יכולה להיות בפרוטוקול
גיל :הפרוטוקולים במקומות אחרים יש סיכום.
ענת :בסעיף זה השתתפתי בדיון עצמו לכן לא ניתן גם להשתתף וגם לכתוב במיוחד שהיו ויכוחים
חיים :גם ההחלטה..
אורי :מבקש לתקן את הסעיף הזה בצורה שתניח את דעת הנוגעים בדבר
מבקש לאשר את הפרוטוקול למעט הסעיף הזה.
החלטה  :מאושר ברוב של  4נגד ( 1חיים אלמקיס)
מנדי :את הסעיף הזה צריך להוציא לאישור נוסף.
סעיף  :3גבעה מזרחית
אורי :ישיבה במשרד הבינוי צהל מבקש לקבל  450יחידות מתוך 500
מנדי :איפה חותמים?
אורי :כרגע למנכל יש פגישת עבודה עם אביגדור יצחקי שצריך להביא את רמ"י..
היינו כבר אצל יצחקי  .אם יאשר זה יעבור.
מסתבר שראש מנהלת המגורים הוא נביא נדלן ושאלנו מי המתחרים שלנו ותכלס אין להם .צמוד קרקע
מחיפה לגדרה זה רק פה .יש רק דירות וגם במחיר לא אטרקטיבי..אולי רק מחיר למשתכן...
גיל :במחיר למשתכן זה מעט זוכים
אורי :גם בדירות צריך להביא הון עצמי ו 1.5לצמוד קרקע זה שווה .זה בראש סדר העדיפויות.
סעיף  : 4פרידה
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אורי :הוועד נפרד מאורטל אפללו ואשר דהן ומודה להם על פועלם .אורטל תחסר לנו  ..אנו מודים על
פועלם .הם הוזמנו לישיבה והוכן להם שי צנוע אך לא הגיעו
סעיף  : 5השלמת מימון בית הכנסת
חן :יש מס גורמים שממנים את בית הכנסת .יש היתר בניה ומעוניינים להתחיל את השלד.
והמועצה ביקשה שנקצה  K200לבית הכנסת
אורי :זה במקום גן בבית ספר?
חן :במידה ויוקצו כספים שנה הבאה זה צבוע לביהכ"נס .זה בגלל שמשרד הדתות נותן כסף רק כשיש
את מלוא הכסף  .משרד הדתות תורם מועצה דתית ומוא"ז
אוריM 1.5 :יביא ביכנ"ס .זה כסף שלקחנו ..
חן :כן לבריכה
אורי :אז קודם כל צריך להחזיר
חן :גם מטרה חשובה
אורי :יש הבדל בין ביכ"נס בנוי כמו שצריך לביכנ"ס במקלט.
חיים :יש בעיה במיקומו מול בית לולה .הקימו שם כדי שיהיה בין הגבעות
אורי :לא .כי זה שטח חום.
חיים :הוא לא משרת את הגבעה המרכזית
חן :מה אתה מציע?
אורי :אנשים שהולכים לביכנ"ס רגילים ללכת .אין מקום אחר ויש גם אנשים שבאים לבית הכנ"ס באוטו
מנדי :לא דתיים אבל
חיים :רוב אלה שבאים לביכ"נ בשבת ,חורף ,קיץ ,מגיעים מרחוק
דוד :המטרה היא רק ביכנ"ס? האם אפשר להקצות לצרכים אחרים גם?
חן :יש אולם קהילתי  300מ"ר שנבנה ממול
אורי :יש לובי קטן ומקום לארועים קטנים של ביכנ"ס
מיכאל :לאט לאט בונים פה מרכז הכובד של התרבות  .בית לולה מרכז שחייה מגרש ספורט  .מה הקשר
לגבעה המרכזית?
אורי :יהיה גשר
מיכאל :אולי הסעה
מנדי :יש שאטלים של המועצה שרצים ורק צריך שיעצרו
אורי :בשטח זה אתגר לא פשוט
אורי :הצבעה לאישור הקצאת  K 200לבית כנסת מכספי פיתוח
החלטה :אושר בעד פה אחד
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סעיף  :6ועדת חינוך  -הרצאה בענייני חינוך
אורי :החלטת ועדת חינוך :ועדת חינוך לא תעסוק בחינוך פורמלי אלא אם תוזמן על ידי ועד ההורים או
המנהלת לעשות כך.
כל הרצאה תהיה במסגרת...
דיברתי עם המנהלת והיא תנהל את נושא הוספת התכנים.
התהליך לא היה תקין .יצא פרוטוקול מסודר שלא יאפשר לחזור על זה.
חיים :באתי מישיבת הורים .קבוצת הורים שעולים לגן חובה באו למנהלת וביקשו
דוד :הועברה עצומה
חיים:רוצים כנציגי  27הורים כיתב לחינוך אנטרופוסופי .המנהלת נסעה לראות בי"ס משולב כזה .ישבה
וראתה והגיעה להחלטה שזה לא נכון  .בקיצור אמרה שלא מתאים  .הם עושים מניפולציות ,הם
ממרידים
מנדי :התחילו להמריד למרות שלא מכירים
חיים :אמרו לה למה אין פינת חי וחוגים וכו' והראתה שיש
דוד :יש גם תוכנית מפרט
מנדי :כל מה שיש היא מביאה .פתחו קבוצת ווצאפ ילדים מאושרים בקציר
חיים :המנהיגות רוצים שכל החינוך יהיה לא פרונטלי  ,רוצים להקים בית ספר אנטרופוסופי עם
דמוקרטי ותכלס הם רוצים לקחת כמה שיותר מפה לשם .בפסח רצו לעשות ישיבה .ביקשו את בית לולה
ואמרו לא .ואז שני יור ועדת חינוך ביקשה בשם ועדת חינוך .שמח שנעצר.
בגדול ועד ההורים רוצים לאמר שפה אחד כל ועד ההורים תומכים בבית הספר ובמנהלת ולא מוכנים
להתערבות פדגוגית (הם אמרו לה שיש להם מורה למוסיקה)
אורי :למיה פלאות נתנו והיא לא לקחה.ורונית כן
חיים :משרד החינוך והנהלת בית הספר המחליטים העיקריים  .ההתתארגנות יוצרת...
דוד :בשכבת א' בעקבות זה וגשר על הואדי לא יהיו  2כיתות ואז יהיה  40ילד וזה רק...
מנדי :איומים לא מבלבלים יש כבר נהירה לפה ממי עמי .אני אומר שאם מישהו רוצה ללכת – שילך.
רונית עושה מכלום בי"ס חבל על הזמן ואני בסוף מאמין לבי"ס אנשים ירצו לבוא לבד.
אני מאמין שגם אם  40ילד ..
אורי :ב 38יש עוד סייעת ואפשר לפצל  .ועד ההורים של גן חובה צריך לדבר אחד אחד עם ההורים  .כי
בכיתה של  20-21ילד ...
דוד :כועד אפשר לפנות למשרד החינוך
אורי :למועצה אולי
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

גיל :מה המועצה תעשה
דוד :להוריד אסור ,לממן מורה
גיל :כשאלי פנו לאשר הרצאה בכלל לא היה ברור שיש אג'נדה מאחורי זה.
חיים  :ההרצאה לגיטימית אבל..
אורי :לאדם הזה יש אג'נדה ואג'נדות קורות כל שנתיים .כל שנתיים יש  10דברות חדשות .בסופו של
דבר כולנו יצאנו ממערכת החינוך של פעם.
דוד :אני ברמה האישית פניתי למשרד החינוך על רפורמה של 34
אורי :אם אין  40ילגים אתה זכאי לשעות פיצול.
דוד :אם יש אפשרות לפנות למועצה לאפשרות של  2כיתות.
מנדי :אני חושב שרונית מנהלת את זה  .הגיבוי שצריך לתת לה הוא אם היא צריכה .היא בולדוזרית
ויודעת איפה כל פרצה .צריך לרכז כוחות ביחד אם היא תצטרך
אורי :מנדי צודק היא עושה פוליטיקות לבד .ואם היא צריכה היא מבקשת ואנחנו מסייעים .איפה אנחנו
בגן משחקים
חן :הצעות מחיר ואז יוצגו לה
אורי :לזרז
מנדי :שיצא הצהרה דומה שהוועד מגבה את מנהלת בית הספר וסומך על שיקול דעתה
הצבעה :התקבל פה אחד.
סעיף  : 7אולם ספורט
אורי :מראה על התצ"א .יש הקצאה לאולם ספורט בינוני מהטוטו (מלתחות חדר שרות אחזקה ו5
שורות) .הבעיה היא איפה (מציג על המפה) מיקוםם .איפה שהגן כושר אפשר אולם ספורט בלי טריבונות
 .רצינו לאורך אך מסתבר שזה שצפ שמיועד במקור ל...
אפשרות נוספת היא בין מועדון הנוער החדש לפעוטון הישן ופה יש מספיק מקום
מנדי :למה לא בחדשה? (מזרחית)
גיל :העלו רעיון שכל האיזור של הבריכה יהיה מתחם ספורט ומתחם גדול.
אולי :זה אולם בלי מצ'ינג ואם לא ניקח השנה – לא יהיה .אני מציע להתעקש על החלפת שטחים כי אני
רואה בחזון בדיור הזמני מקום לינה עם בריכה אולם ספורט וכו מגרש כדורסל ,כדורעף  ..השינוי תבע
הוא באחריות הוועדה שלנו .מציע להתעקש על חילופי שטחים.
אני רוצה גם מכון כושר לעתיד לבוא .יש שטח חום שממילא אי אפשר לעשות איתו כלום במדרון של
הציפור ומציע להחליף.
מנדי :לפי הקונספט הזה שזה מרכז יישובי זה רעיון נחמד
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אורי :לא יצרנו מרכז לישוב הזה  .אין מקום מפגש לישוב .אני חושב על בית קפה קהילתי ומכון כושר .
ההורה שם בחוג הולך שותה קפה הולך עם הילד קונה פיצה וכו
דוד :ותשתיות חנייה וגישה?
אורי :בארועים של  600איש מסתדרים .לבית הכנסת יעשו.
חן :יש תוכנית פיתוח
מיכאל :יש לי הרגשה שהכיוון בניה במבנים חדשים הולך לפי ראיה של היום  .במועדון הננוער מה
השטח?
חן :הדגם הכי גדול שניתן
מיכאל :לראות לעתיד ולהשאיר שטח לבנות עוד קונסטרוקציה קלה ולהרחיב .יש שטחים שאפשר לצאת
מתחת לסככה לדוגמא במפעל הפיס יש  30איש ואין מקום .בואו נראה לעתיד
אורי :יש כאלה שגם אין להם  .הוא מדבר על פרגולה או רשת צל
ד"ר אבל כך צריך לחשוב גם על הבניה החדשה למשל שלא יספיק בית הספר.
אורי :בבית הספר יש לנו הבטחה בתחום זה ,זה פשוט ,המדינה מחוייבת  .אין מצב שלא יהיו כיתות.
גיל :יש מקום בבי"ס
אורי :מוטי בלוך הרים בית ספר בית ספר
דוד :כמה?
חן :אולם מעל  500זה אופרציה אחרת בשוטף רישוי עסקים וכו'.
אורי :אנחנו צריכים לקחת את כל מה שהם נותנים ואולי לשכנע את המועצה להשקיע ב..
חיים :המבנה של אולם ספורט הוא לרוחב .שמים כיסאות ואז במה גבוה לאורך
הצעה להצבעה  :מיקום המגרש .התקבל פה אחד המיקום המוצע.
דוד :אבל יהיה אפשר להרחיב בעתיד? ..
סע'  8עידכונים ושונות
אורי( :בהקשר למבנים של הצופים) גוזלן רוצה לשפץ הכל מכספי הסוכנות .חלק מבנים בשבילו וחלק
חוגים . .אפשר למקם את גילה והחוגים באולמות
תחנת דלק:
אורי .מסביר על התוכנית מציע לדבר איתו
חן :דיברתי שבוע שעבר הוא מת להתחיל
דוד :על מה מתעכב?
חן :כל פעם משהו אחר .כרגע בהשלמות להיתר בנייה
אורי 1500 :משפחות זה מספיק לפרנס הרבה  .אנחנו יחסית בדרוג סוציואקונומי גבוה ולכן סובלים מכך
בבית הספר ועוד דברים.
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גינון בהרחבה:
חן :לא התקיים הסיור שנדחה .היה לפני שבועיים סיור מסירה "אחרון" וגם אז לא מולאו התנאים ואני
ביקשתי שהמנכל והגזבר יבואו אבל סוכם שכן נכנס לעבודה ונצטרך להגיע להסכמות לתוספת לתחזוקה
של הגינון.
אורי :לא תהיה ברירה.
חן :צריך משהו קבוע בלי שינויים של פרסונל .בימים הקרובים מרססים מדרכות
תאורה לד:
חן :אנחנו בניסויים .אני שוקל לקחת יועץ  .לסכם :אנחנו פנינו למועצה והגענו למצב שהמועצה החליטה
שהתאורה לא תקינה  .אמרתי שאני רוצה לעבור ללד  .קיבלנו אישור לK 80מראש המועצה כאשר אנחנו
נשלים הפערים מכספי החיסכון
יצאנו להצעות מחיר חלקם הביאו דוגמאות וראות דברים עם אחריות וטיפול שוטף .אנחנו אוספים את
הנתונים נעביר החומר לועדת מכרזים.
מנדי :למה צריך יועץ?
חן :אני לא מספיק בעל ידע להחליט .כל אחד מציג נקודות אחרות לדוגמא  WIFIאו ותכנות דרך הטלפון
או למשל חיבור מצלמות ביטחוניות .הלוואי שהיה אפשר הכל אבל צריך להחליט.
אורי :המימון מהחיסכון בחשמל ומקבלים משהו חדש.
מיכאל  :יש  2סוגי תאורה בקציר
חן :יש בערך  15סוגים
מיכאל :עמודים קטנים לפעמים נמצאים בתוך עצים
אורי :מצד שני צריך לפתור התאורה בהרחבה אז מבקש לזרז אנחנו מדברים על ההרחבה
מנדי :אבל זה פיילוט
חיים :בואו נשאיר את הדגלים של הציונות על ההר
אורי :הם גם היו אני מבקש הצעת מחיר
מנדי :אולי יותר איכותי
חן :אם דגל נקרע צריך להוריד
אורי :לפחות עד אחרי חגיגות ה .35תביא הצעת מחיר לדגל ונמצא סעיף .ניקח חלק מקהילה וחלק
מתרבות.
אורי :יש ערב נשים
חיים :אמרתי לענת (ס.ש).לעשות משהו לגמר ליגת האלופות
אורי :לא יבואו
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פעוטון:
חן :היתה אסיפת הורים טובה עם נציגות של עמותת קהילה
אורי :סוקר את הנושא לחברי הוועד החדשים
דוד :איזה פרמטרים הולכים לטייב בפעוטון?
חן :התנאי הראשון שימור הסגל הקיים .כך יהיה לסגל יותר שקט אין להם עם מי לדבר ויאשר יירת
המשכיות .הם גם הלכו על התחלה חכמה שהיה בסתירה עם מה שהיה בגנים .עמותת קהילה בודקת
מה הצורך שלך וכיצד היא יכולה לתמוך בך.
דוד :אחרי שגילה עזבה היה קטסטרופה
חיים :זו שהחליפה את גילה הייתה נוראית
דוד :היה מקרה של ילד שיצא מהגן .מעבר לזה האם אנו יודעים מה הם יטייבו ואיך נבקר שליהם
חן :אנחנו עובדים בלי הסכם  .עם העמותה יש הסכם ומנגנון בקרה.
אורי :ההורים עושים בקרה וכך גם המועצה ויש גם פיקוח שלך התמת .הם רוצים לרצות ולא הלכו נגד.
חיים :אי אפשר היה להעסיק ,או לעשות פעילויות אחרי הצהרים
מנדי :מה עם הוועדות? אני שומע על ועדות של אדם אחד או שניים
חן :המצב לא טוב
מנדי :לכן צריך לבדוק בצורה יותר מסודרת מי בוועדות והיו"ר
חיים :לקראת דיון על הועדות משהו לישון עליו ועדת תיירות – היה נסיון לעשות תיירות
חן :הארוע האחרון היה תרבות פרופר .הכלבנים חיפשו מקום להתארח זה ארוע של ועדת תרבות
חיים :האם יש פה תיירות בקציר? האם יש לכך אופק? כי המילה תיירות של פעם בחודש אוטובוס מגיע
ועושה סיבוב
אורי :נכניס לדיון הבא
גיל :אבל להשאיר בלי לגמרי זה גם רע
מנדי :אולי לקרוא לזה ועדה עסקית ולהוריד תיירות.
רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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