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פרוטוקול ועד מקומי מס' 22/5/16 06/16
חברי ועד נוכחים :ליאור בר יו"ר ,אורי ששה ,מנדי דהן ,צחי צימט ,דר יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי,
גיל עמל מ 21:43 -
חברי ועד נעדרים :אורטל אפללו ,חיים אלמקיס
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים  :מאור גולן ,רועי אקרון
סעיף  – 1אישור פרוטוקול ישיבה מס'  5מה 01/05/16
חן:הוכנס התיקון בפרוטוקול הקודם
אורי :הפרוטוקול בסדר .לגבי חדר הנצחה  ,אנחנו נממן ספרנית והאגודה את חדר ההנצחה
מנדי :ארכיון זה ארכיון
ליאור :ארכיון זה לא חוכמה רוצים משהו שיראה היסטוריה.
מנדי :אולי בבית לולה
חן :צריך להגיע להסכמות עם בית הספר לגבי הפרדת הספריה
מנדי :אני בעד ספריה בבית הספר
אורי :ועדת חינוך רוצה להעביר מבית הספר .יש הסכמה מהאגודה להקצות חדר בבית המועצה הישן..
ליאור :מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה  :הפרוטוקול אושר ברוב קולות ליאור בר שנעדר מהישיבה הקודמת נמנע.
סעיף  – 2תקציב 2016
ליאור :בישיבה עם המועצה הסברנו שיש גרעון של  600,000ש"ח אבל שהויכוח הוא רק על 250,000
כי  350Kהושתו עלינו על ידי משרד הפנים  :הועד רצה להשאיר מיסי הועד כמו ב  2015ומשרד הפנים
רצה להפחית ל 5ש"ח למטר .דבר זה פרושו היה קריסת הועד ולכן לאחר התערבות חריגה ופגישה
במשרד הפנים בה הסברנו את הדברים הוחלט לקצץ את מיסי הועד ל 10שח למטר .פירוש הדבר גרעון
של  350אש"ח .בישיבה היום במוצעה רצו להתחיל לצלול לתוך הסעיפים ולהציע כל מיני הצעות כגון
לגבות על פעילות הנוער ועוד
אמרנו שאנחנו לא חלק מזה כי לא מדובר בפער של  100אש"ח אלא בגרעון של  250אש"ח ועוד 350
אש"ח .כמה שלא יקצצו בסעיפים לא יגיעו לסכום הזה.
אחרי שעה וחצי ראש המועצה אמר אוקי  350אש"ח עליי (הפער של משרד הפנים) תגישו לי תקציב
ואני אתן פתרון.
יש עדיין גרעון של  250אש"ח.
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אמרנו שאין היכן לקצץ
מנדי :תושב לא משלם פחות .מלכתחילה גבינו יותר
אורי :זה בגחמה
ליאור :אושר לגבות  10שח
מנדי :זה החוק
חן :החוק מאפשר עד  30%ממיסי המועצה .היה בעבר ובשינוי של משרד הפנים ירדנו לפחות .במושב
שאני גר משלם על כל שקל שאני משלם למועצה שקל לוועד.100% ,
אורי :אם החוק קובע
חן :ב  2015דרעי מקדם להחזיר מנדט למועצה לאשר בקשה של המועצה עד  50%השתה
ליאור :כתוצאה מתקנה זו או אחרת אושר רק  10שח 350 .אש"ח ראש המועצה אמר שעליו נשאר
ה 250אש"ח
חן :היום כשאתה בא למועצה אומרים לך להתאים את רמת השירותים לרמת הגביה כמו עין שמר ,גן
השומרון
צחי :לעין שמר יש רזרבות
ליאור :אם לא היה סיפור ה 350אש"ח היה נותן את ה 250כמו בשנה שעברה
מנדי :הוא לא נותן מתנות
חן העלנו את נושא אי התאמת המודל ההקצאה של המועצה.
ליאור :כל הזמן אומרים מודל .המקום לפתוח את נושא המודל הוא במליאה .לא ראיתי את חברינו
במליאה מעלים את זה במליאה ,שיביאו נציגות וידרשו שהמודל יפתח.
צחי :כמה היה התקציב בקציר חריש
חן :כ M 30ללא משכורות
צחי :אנחנו מוכיחים שאפשר להסתדר עם הסכומים .יש נקודה שצריך לאזן.
ליאור :יש לנו חברים בישובים במועצה שטוענים שהם מקבלים פחות מאיתנו  .דוגרי אנחנו לא שכונת
מצוקה.
צחי :תחלק תקציב ועדות פר ראש ותראה ששכונת מצוקה.
ליאור  :אבל אנחנו לא
מנדי :אל תשכח יש לגודל הישוב משמעות  .ישוב של  80משפחות לא יכול להביא אמן .חדרה יכולה.
הופעה ל 2000תושבים לא כמו הופעה ל 200תושבים
ליאור  :אנחנו לא ארסוף אבל בישיבות רואים את השינוי ואומרים לנו הייתם אורווה תראו מה קרה תוך
 3וחצי שנים שיקום חינוך שיקום תשתיות לפני שבוע בכנס ראשי מועצות ישבו אנשים שאין כסף
למשכורות.
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צחי :אף אחד לא עושה טובה .זה כספים של משרד החינוך  .תיתן עובדות מדוייקות  .הכסף של בי"ס
הוא של משרד החינוך ולא של אילן שדה הם מציגים כאילו המועצה מתקצבת.
אורי :כשהמנהל תקין הכספים עוברים ממשרד החינוך
ליאור :לשיטתך ,זה שזיכרון פורחת לא קשור בכלל לרשות  .גיל עמל אמר שהאויב של הטוב מאוד זה
המצויין .אני חושב שאנחנו כמעט טוב מאוד וכל הכבוד לנו
אנחנו לא לוקחים כתרים .קח אוטובוסים ותעלה לירושלים ותראה אם זה יעניין מישהו.
צחי:לפחות הם עקביים בהצגות שלהם
אורי :אל תשכח את הכספים שמקבלים מסביב .הכספים מגיעים לגוונים שם רוב תלמידנו לומדים
צחי :המועצה מקבלת תקציבים מהמדינה
אורי :ובוחרת לשים  40%על חינוך
מנדי :המועצה לא שמה בביס קציר כמה שהיא שמה ברעות .
אורי :לא יודע כמה ביס בניהול עצמי שמקבלים אחרת
מנדי :לפעמים המועצה צריכה להכניס יד לכיס ולהשקיע כי  30שנה לא עשו פה כלום
הם ב -3שנים עשו כי לא הייתה בריכה
צחי :בריכה שילמת
אורי :זה K 700בבריכה .בדרך הזו נשיג את המיטב .נניח שנתפטר וישימו מישהו ממונה ושוב נצטרך
לשקם
ליאור :אני אומר שהיום  3ו 1/2שנים אחרי אם אנחנו עובדים וב 3וחצי שנים לא הצלחנו היינו צריכים
לשים את המפתחות אבל אנחנו בתנופה .שנתיים לפני הבחירות אנחנו  20%מהכוח האלקטורלי ברשות
(למנדי) אתה צודק הישוב מוכה ומוזנח  14שנים ומגיע לנו
אורי :גם את הכסף שהיינו צריכים לקבל לשיקום לא קיבלנו
מנדי :מגיע לנו
צחי :זה לא המשחק וזה לא משנה מי יושב אלא מה אתה מרגיל אותם להתייחס אליך
ליאור :הוא אומר שגם שנה הבאה יהיה דיון כי גם לו יש את אותו הדיון
ליא ור :שאלתי האם יש דרך חוקית להשלים  .אז חוקית לא ,אלא מתוך רצון  .למשל כל התושבים
משלמים לסל תרבות מרצון.
רועי :למה מהתושבים ולא מהמועצה?
ליאור :אתה ואני מחזיקים את ה 350אש"ח בכך שאנו משלמים פחות מיסי ועד.
לפני שנה אמרנו שעוד שנה נהיה באותה נקודה ונתן ענה שגם הוא באותה נקודה מול שר הפנים
שמתחלף.
ליאור :צריך להגדיל את הכרטיסים בקיץ ב  20שח ובמרוץ קציר לגבות עוד כמה שקלים
צחי :כסף ממשרד התרבות לא מתקבל לתרבות אצלנו
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ליאור :ישבתי עם עטר והוא מדבר על קולות קוראים בסכומיםשל מיליונים היה לו עובד שעסק בשנור.
חן :ברמת המועצה  ,לא הישוב .יישוב לא יכול להגשת לקול קורא ללא מצ'ינג ואישור מועצה.
ליאור :אני מאמין שרוח הבחירות..היו כל כך הרבה שהתפטרו .אנחנו לא מתפטרים ונמשיך לעשות וזה
בסדר שאתם עם מלמד את הבקר דוקרים בתחת
צחי :לא אותך
מנדי :מושא הדיון היום עלה גם בעבר ואמרנו שכדאי ורצוי לעשות דיון מקדים  .אתה חייב שיהיו לך כלים
כולל התפטרות של הוועד .אם ברגע מסויים מחליטים שלא מתקדמים מוציאים את האקדח ומניחים על
השולחן.
ליאור :לא הגענו
מנדי :אבל כלים צריך.
מנדי :אם אפשר לקצץ אחלה ואם אי אפשר ,אי אפשר
ליאור :מקובל
סעיף  – 3סיכום ארועי יום השואה ,יום הניצחון ,יום הזיכרון ויום העצמאות
ליאור :צחי ביקש לא להרחיב .אני חושב שהיה מאוד מאוד מכובד .רק הערה אחת חברה טענו שביום
העצמאות שחטו בדוכנים
גיל :לא נכון 2 .הערות :הבי"ס הוזכר ביום העצמאות בערך  300פעם אבל אנחנו כוועד צריכים לדעת
לשתף את כל הילדים  .מבחינת הילדים היה צריך לשתף את כולם ולא רק את ילדי בית הספר.
ליאור :שלא ישלחו את הילדים למטה למועצה
מנדי ":השאלה איך אתה מציג  ..אבל אם בית הספר הוא המרכז שלנו וצריך לקדמו
ליאור:היה סטטוס קוו שהחזיק  3שנים ונפרץ כי הם פרצו אותו  .אנחנו החלטנו להגיב בעצימות מתונה.
גיל :אם אפשר לתעד את מה שהיה
ליאור" :אחרי יום הזיכרון שהיה אמרתי שצריך צוות מקצועי  .אני חושב שהטקסים היו ברמה ממלכתית
צחי :יש סיכום שנעשה מסודר ונוהל מסודר עמדנו בתקציב יפה מאוד אם אני זוכר נכון.
אורי :כל הכבוד

סעיף  – 4עידכון פגישה עם יו"ר הקק"ל
ליאור :פיצ'י סידר פגישה עם דני עטר .ישבנו איתו  .עשינו כך וכך והזכרנו את הסיור ויעקב ארק כמה
פרגולות וספסלים זה כלום
תכין תוכנית עבודה אבל חייב להיות דרך מנשה ונצבע אותה אליכם  .את הנייר נכין ל 2017כי תקציב
 2016כבר חולק .פרגולות ברזיות וכו
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נעביר דרך מאור ורועי את הנייר עבודה
החלטה  :סוכם שנייר עבודה יעבור למאור ורועי מחזות הישוב לעריכה ובדיקה לפני הגשה לקקל.
סעיף  – 5עדכון סטטוס סקר תשתיות הרחבה
חן :אין הרבה הפתעות  .עשו חפירות של תשתית כבישים וקירות .הקירות בסדר
מדרכות אין מספיק מצעים
בכביש התשתיות לא אחידות  .צריך אולטרא סאונד לתשתיות אדמה ,באיזה גובה
ליאור :מי שעשה מהומה בנושא זה שלא תובעים את הקבלן
חן :התהליך מובל על ידי חגי במקביל היועץ המשפטי של המועצה שאוסף חומר .תוכניות אז מייד וכו
פיסטול הגיש תביעה והם יעשו תביעה נגדית ומעכבים חצי מליון שח
כמו כן עצרו את המגרסה במזרחית
ליאור :אני רואה את הדרדרת במזרחית...
חן :יש קירות תומכים וימלאו אדמה .בגלל שינוי תבע שהוקצה  1.5מליון שח לשינוי תבע של כל קציר
כולל נציגות של התושבים
ישיבות התכנון מתוכננות ליולי כרגע בינתיים היו בסיור
רועי :אם אתה מגיש תבע אפשר לבקש מסחר ותעשיה
חן :כן
ליאור :הגשנו איזור מסחר
רועי :אפשר איזור תעשיה קטן .מלאכה
חן :לא עושים בשטח ספציפי
ליאור :מה עם הגינון
חן:הגיש הצעה
ליאור :כמה תקציב גינון
חן 300-400 :אש"ח
ליאור :אמרנו על גינון שיביאו כסף ואנחנו נעשה..
חן :מקבלים הגינון אך לא התשתית
מאור :אתה עושה טעות .כל השצפים מלאים זבל .אתה מציל להם את התחת  .עם  400אש"ח לא
תעשה שצ"פ אחד .תשקול שוב
ליאור :אם יש מהלכים משפטיים תעדכנו
רועי :יש חצי שנה מעכבים חומר
מאור 400 :אש"ח שיעשו הם לא אתה
ליאור :הם אומרים שלא ישנו סטטוס כי אתה תסתבך עם זה
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חן :יש מפרט
רועי :כולל חפירה של האבן והזבל שמתחת ל 30סמ חול?
חן :מצידי שיעשו הם את הגינון
סעיף  – 6גבעה מזרחית סטטוס עתירה
ליאור :כפי שסוכם הוועד הגיש עתירה וכתב שהגבעה נולדה בחטא והעבודות החלו ללא תכנון בניגוד
לתנאי הסף.
עשינו חישוב של ההכנסות מול ההוצאות השוטפות  .הכנסות 100אש"ח בשנה וההצאות מליון ומשהו
שח
צרפנו נספחים חוזה עם התושב .הזכרנו שיש שינוי תב"ע ומדוע יש פיתוח אם יש שינוי בתב"ע
העתירה לא נדחתה
בית המשפט נתן למשיבים (מנהל ,מועצה ומשרד הבינוי)  30יום להגיב.
(מקריא את ההחלטה)
הגיע טלפון ממשרד הבינוי .המזכיר ענה שאנחנו שבעי הבטחות וכו ואנחנו רוצים נייר עבודה עם
החלטות 100 .מגרשים יוקצו לכוחות הביטחון  ,פלוס חצר ישנה חתום על ידי שר/מנכ"ל  .ואז במקום
מושכים את העתירה אבל נמאס לנו כי בינתיים מספסרים ..
אני רוצה הבטחה של מהמשרד שהמכרז הבא  100המגרשים הקרובים ישווקו לצהל ולכוחות הביטחון
ותאמין לי שכשהצבא נכנס ,הוא נכנס.
חן :עלות העתירה 17אש"ח  .נחלנו הצלחה חלקית .כלומר זה שהרימו טלפון אלי ואל חגי ואליך זה
הרעיד משהו .מה גם שהעתירה לא נדחתה על הסף.
ליאור :מקווה שלפני הדיון יקראו לנו לשולחן
חן :הייתי בישיבה בה נאמר שהמועצה תצטרף כעותרת .לא ראיתי כתב הגנה שלהם.
סעיף  – 7עידכונים שוטפים
ליאור :פרוייקט מצלמות ביטחון .עוד מעט גומרים קדנציה מה עם המצלמות?
חן :היה סיור קבלנים בשבוע שעבר במסגרת מכרז של משכ"ל
בריכה :שיא העבודה
אורי :מגרש ליד הבריכה?
ליאור :מה עם זה
חן :הודעתי לבי"ס שאם נתקן יעלה כסף להשתמש
אורי :לסדר גדר וכו
ליאור :לא עושים הפנינג?
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חן :בסוף שבוע של שבועות יעשה פעולות לקידום הבריכה
אורי :הרבה חרא של כלבים וכלבים מסתובבים חופשי
מנדי :גם באמירים .בזמנו דיברנו שהלוכד יגיע
אורי :יודעים מתי הפקח בא
חן:בשעות היום אתה לא רואה כלבים
אורי :גושית – למה לא מכולה
חן :בגלל ערבוב פסולות

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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