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פרוטוקול ועד מקומי מס' 24.5.17 7
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מנדי דהן ,חיים אלמקיאס ,גיל עמל ,מיכאל בלכמן ,דוד הקסנר
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,מניה אובולסקי ,ד"ר בן חסיד
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :ענת סהר שפרן
סעיף  :1אישור פרוטוקול
מנדי :הערה מבקש לרשום מי המתנגדים כשיש מתנגדים.
מרכז מסחרי :חן :היה מודד השבוע היזם בשלבים של היתר בנייה
תאורה :נמצא בביצוע פיילוט ובדיקות
מיכאל  :האם יש תקציב להחלפת תאורה?
חן :יש תקציב הרחבה והיתרה מהחיסכון בחשמל במשך כמה שנים (במעבר מנל"ג ללד)
מיכאל :אנשים שילמו
חן :חצי מהמועצה וחצי מחיסכון
אורי :מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד
סעיף  :2סיכום ארועי יום העצמאות ,השואה והזיכרון
אורי :אחרי כל הרחש בחש התכבדנו ב 3ארועים מכובדים מאוד .אנשים ציינו זאת.
ענת סש :סוקרת מצגת אירועי קהילה ותרבות מרץ  -מאי
הפנינג כלבים מתארת את השתלשלות העניינים .הרווח לישוב :לדעתי היה אירוע מוצלח מאוד היו 500
מבקרים באירוע .הישוב פתח את הדלת לפעילות חיצונית והיא נשאה תועלת לתושבים.
חיים :למה? לתיירות?
ענת סש :כן .היו  300אנשים לא מהישוב.
חיים :מה טוב בזה?
גיל :היום כשאני אומר שאני גר בואדי ערה ומרימים גבה .כשאנשים באים לפה ורואים מהלך תקין זה
מעלה את הערך.
אורי :כשאדם מגיע ורואה כי טוב ושואל כמה עולה
ענת סש :אנשים עשו סיבוב באוטו בקציר.
חיים :תיירות זה משהו אחר .אין לי בעייה שיבואו להופעות  .אני דיברתי על משהו אחר.
חן :אני לא רציתי להפוך לאכסניה לעמותת כלבים .טעיתי .הרבה אנשים יצאו מהבית .לא תרם לתיירות .
תרם לתדמית ולתושבים.
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מנדי :זה בהובלת תיירות?
ענת סש :זה היה תחת פיתוח עיסקי.
חן :הסקנו מסקנות כי האירוע קם על ידי ענת והיוזם.
מנדי :אנחנו בשבועו האחרונים דנים על ועדת תיירות
חן:הרוח הנושבת היה היוזם .המסלול היה דרך הועדה בשלב מסויים
יום השואה והזיכרון:
ענת סש :ברמת ההפקה פחות נגעתי
חן :מדובר בצוותים שעושים כל שנה.
ענת סש :והדובדבן של הקצפת יום העצמאות ה.69
המטרה היה שיתוף ילדי קציר ענת סוקרת את האירוע במצגת
לשיפור :אירוע כזה צריך לסגור לפחות חודשיים ויותר לפני
חן :אירוע מורכב שכל שנה מגיעים עם לשון בחוץ
מנדי :יש תיק אירוע?
ענת סש :זה מה שצריך להיות
חן :מסכים אבל אין ועדת תרבות שהמשיכה  2ארועים ברצף .חלק מהיעדים של ענת (סש) זה לייצר
ועדת תרבות במבנה המאפשר המכשכיות עשייה
מנדי :לפני ועדה צריך לבנות תיק אירוע .פורמט ראשוני לפעם הבאה
ענת סש :יש תיק אירוע  ,לא פה אבל יש.
אורי :השנה התעוררנו מאוחר  .לא הייתה ועדת תרבות וענת נכנסה מאוחר.
ענת סש :זה צריך להיות בתכנון השנתי.
מנדי :ואז בדצמבר מעלים לדיון
חיים :לא תמיד ההזמנה מראש מוזילה אומנים
חן :התנהלות אחרת.
אורי :יש אנרצייה של יום העצמאות ומקווה ששנה הבאה גם כי יש רכזת.
מנדי :מקווה שיש תיק והוא יוצג פה.
ענת סש :יש תיק
מנדי :אנחנו יושבים על התחקיר הזה .בסוף מי שמוציא את הכסף זה אנחנו  .הועדות מייעצות ואנחנו
אחראים
חן :הן מייעצות ומבצעות .ברגע שיש תוכנית הן זורמות .אין סיבה להביא כל החלטת ועדה חעיון הוועד.
מנדי :אתה רוצה אירוע כמו שצריך,
חן :בשעתיים שאתה פה אתה רוצה להרים אירוע? פה הדיון הוא בקביעת המסגרת לא הפרטים.
מנדי :הבנתי .עד שנה הבאה דרדלה ו 3שבועות לפני נילחץ.
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חיים :בוא נחליט שיום העצמאות מתחילים לדבר בדצמבר.
אורי :מניח שבספטמבר צריך להציג לנו גנט של אירועים מספט' עד ספט'
חן :הגרף נגזר מתוכנית העבודה.
מנדי :אתה יודע שלא עוברים על גרף אירועים
חן :במסגרת תוכנית העבודה בישיבה של שעתיים קשה לרדת לפרטים.
מנדי :אם הישיבות מצומצמות בזמן ,הן צריכות להיות ממצות .הם צריכים להציג בדצמבר.
אורי :אני חושב צריך בספט גרף שנתי זה לא קשה .חלקים קיימים וחלקים חדשים.
חן :תוכניות העבודה מינואר
אורי :מרבית האירועים לאורך שנת הלימודים יש תוספת של  35שנה
חיים :מחליף אירוע קיץ לא?
אורי :לא
חיים :מצטער וחושב שהלהקה היה לא טוב ולא מתאים ליום העצמאות .קהל היעד זה ילדים עד כיתה א
והם כבר הלכו לישון  .הרחבה הייתה ריקה.
אורי :אני אהבתי ולא הבנתי למה לא אהבו יותר
חיים :אם בשבת בצהרים לא מתאים אבל יום העצמאות צריך להביא לכל המשפחה ולא לילדים .אני
חושב שיש בלאגאן מי מדליק את המשואות ומי אומר מה .יכול להיות ...היה בלאגאן ..כל אחד מושך
לכיוון שלו .אני חושב שאולי צריך להעביר את ההחלטות לוועד .או בהצבעה.
ענת סש :בהחלט מסכימה
חן :גם בתוכנית האומנותית אתה יכול לעזור.
חיים :היא פנתה אלי אבל הייתי בעומס
אורי :בוא נאמר שמדליקי המשואות צריכים לעבור החלטת ועד.
חיים :היו אנשים שאמרו להם ובסוף אמרו שלא.
גיל  :לא ידעתי
חיים :כל שנה! חושב שהדרך לפתור זה בוועד
מיכאל יוצא 21:40
דוד נכנס 21:40
ענת סש :ההתנהלות בערב האירוע לא הייתה נכונה
חיים :נושא פיקוח המחירים לא הבנתי אם היה
חן :איך אתה רוצה לעשות פיקוח?
ענת סש :ביקשית בתחילת האירוע שיוריד בחצי ורק בסוף האירוע הבנתי שלא הוריד
דוד :למה היו רק  2דוכנים?
חן :זה מי שניגש .היה פתוח לכולם
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חיים :מי שעושה כל שנה הגיע
חן :איך לממש?
חיים :חוזה
חן :אולי צ'ק ערבון ולחלט
דוד :איזה דרך לגרום לעוד אנשים לבוא?
ענת סש :להוציא לאנשים מבחוץ .ספקים מבחוץ
דוד :זה כלום  2דוכנים ברמת ישי היו  20דוכנים
ענת סש :חן :יש קהל קטן ולא שווה להם.
חיים :פיקוח מחירים חשוב
חן :בחוזה הוא הציג רשימה אולם בפועל העלה .דוד :בכלבים היה יותר דוכנים
אורי :בכלבים לא שילמו .כשלא עולה כסף יותר לוקחים סיכון.
חיים לקחו  200שח  ,זה רק דמי רצינות.
ענת סש :היו הרבה דוכנים והיו תלונות מבעלי הדוכנים שהם לא מכרו (בכלבים)
חיים :ביום העצמאות למי שיש מכונה ,יש  1000אופציות ליד הבית
ענת סש :היה לי דוכן
דוד :אפשר לקבל החלטה שזה לא לעסקים מקומיים
ענת סש :העדיפות לבעלי עסקים מקציר
דוד :היה תור ארוך.
מנדי :בני עמד  3/4שעה בתור לנקניקיה .אולי להגדיר  2דוכנים .אפשר ליזום שיחה ,על הגנט של
חודשים מראש סגירת עסקים ענת תיזום שיחה לא תשלמו כלום אבל יש מחיר  Xלנקניקיה .אם יש דוכן
יקר מידי נביא מולו עוד דוכן
חיים :כיתות ו
ענת רוט :יזמתי פניה לכיתות ו' והם לא רצו להקים דוכן .גייסו את התקציב שהיה להם דרוש לסוף שנה
חן :דוכנים זה אקסטרה לתוכנית האומנותית
דוד :לילדים זה אל לא ככה .המחירים נקבעים לפי ביקוש והיצע .אם היו  2דוכנים היה פחות תור ומחיר
יותר נמוך
חיים :מושיק לא רצה לבוא
דוד :מבחינה דמוגרפית לא היו כמעט בני נוער
ענת סש :בכל מקרה הם לא יישארו בקציר
אורי :הם בודקים איפה מופיעים ונוסעים לשם.
חיים :דגלים .במסגרת החלטה שהייתה כאן של הוועד הוחלט למנף את בית הספר קציר באירועי יום
העצמאות .מישהו חולק על זה?
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אורי :צריך לראות פרוטוקול.
חיים :נציגות ועד ההורים הייתה בישוב והוחלט שיהיה ריקוד ויניפו דגלים.
ענת סש :וכיתות א
חיים :ואז ההורים של גשר קצת נעלבו והיה כעס שהילדים שלהם גם חלק מקציר
אני מבין את הגשר הילדים שלהם תושבי קציר .כל השנים הצופים עשו דיגלול  ,מחולות קציר רוקדים כל
שנה ואני לא דופק על השולחן .גם לא כל אחד שר הוחלט שלהקת הנוער .זה לא היה נגד או חלילה
להוציא החוצה ...אני חושב שהיה לא לעניין שהחליטו שכל ילדי קציר יעלו רצינו לחזק את בית הספר.
מנדי :הוועד החליט שבית הספר עושה משהו מסויים ובאיזשהו מקום זה שונה וזה מנהלית לא בסדר!
גיל :החלטת הוועד לא היית שילדי בית הספר יובילו דגלים וימדרו את היתר .אני חושב שככל שהדברים
שחיים אמר נכונים צריך לעבוד חכם ,ואם לציבור לא קטן הייתה תחושה של דחייה זה לא על חשבון
הילדים! אם יש הרגשה של ילד שדוחים אותו זה להתעמר בו .אני חושב שהכיוון של חיים נכון אך צריך
בצורה חכמה.
דוד :אם היו עושים משהו שברור שביס קציר ,למשל בנוסף לדגלים שלהם כל ילדי קציר היה משהו רק
של ילדי בית הספר קציר
גיל :היה .בי"ס קציר הוזכר באותו יום עוד פעם ועוד פעם באותו יום גם היה פוסט על המיצב ותגובות ...
דוד :אתה נותן להם יותר אנרגיה להלחם
מנדי  :לא נלחם .זה החלטה שלנו  .כל הרעיון של המידור חמור .זה הקו שהוועד מוביל :בית ספר קציר
הוא התווך של היישוב הזה .ברגע שהוועד מחליט החלטה אז זה הגדרה וזה הצהרות
אורי :ההגדרה זה שעושים גן משחקים בבית הספר .זה ההגדרה וזה הכיוון .הרי בסופו של עניין  ,אם
לא היו מספיק ילדים של בית הספר
חיים :זה לא נכון! אני יודע בדיוק כמה ילדים
ענת סש :אתה מתעלם מהנתון העובדתי
חיים :היה שלב שאמרו שאין מספיק ילדים ודיברתי עם ענת ואמרתי אם אין אז אין ,ואז אין בעיה של
הגשר .אבל גיל ,אתה יכול להגיד לי כמה דגלנים צריך?
ענת :שבוע לפני מירי התקשרה שאין ריקוד כי יש  4ילדים אין דגלול כי יש 15
חיים :וכמה היו?
ענת סש :אותם  .15היו  2מגשר  2מהחינוך הדתי ו 1מחינוך ביתי.
חיים :לא
דוד :מה אתה רוצה לעשות?
אורי :דיברתי עם המנהלת שאמרה שמירי עשתה סיבוב וזה מה יש ..אם היו מספיק ילדים...
דוד :מה ההצעה?
חיים :אי אפשר להתלונן בלי אלטרנטיבה? בלי הצעה?
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דוד :אתה גוף מחליט החלטות ,מה הלקח? אפשר להתלונן אבל תגיד מה אתה רוצה שיקרה.
חיים :יש לקח פשוט .החליטו ולא עשו.
מנדי :אם החליטו שבית הספר יוביל אז יש לקיים גם לשנה הבאה
אורי :הערות נרשמו
ענת סש :ממשיכה לסקור את המצגת  :אשת חיל
אורי :זה מה שאני רוצה
דוד :למה לא עושים יריד אשת חיל קבוע זה באמת יוזמה יפה
ענת סש :סוקרת אירוע  35שנה לקציר
חיים :שלא תגידו שנזכרתי מאוחר .כמה עולה ההרקדה?
ענת סשK10 :
חיים!? k 10 :
דוד :אני חדש ,זה פורום שמקבל החלטות ,תגיד משהו אופרטיבי .כלומר האם יש מכרז?
חן :גם לצורך העניין אין הצעות מחיר כי מדובר במרקיד ספציפי שרצו להביא נגיד את רוצה להביא את
שלום חנוך אין שלום חנוך אחר
דוד :אם אתה מביא את שלום חנוך אז אתה צודק אבל אם אני רוצה אומן מוכר אז אפשר מספר הצעות
חן :האירוע הוצג ואושר בוועד
דוד :למה דווקא המרקיד הזה?
חיים :יש תמיד את אותה הבעייה שזה כסף ציבורי
חן :אישרו את האירוע הזה .כבר אז אמרת שזה גבוה ובכל זאת הוועד אישר .אי אפשר לחזור על הכל
שנית.
דוד :צריך מכרז.
חיים :גם בהרקדה האם שווה להוציא  10000שח לכמות קטנה של משתתפים
דוד :אפשר לכמת .להגיד  500איש וכמה רוצים  .יש אפשרו לכמת ?
ענת סש :אם תעמוד עם מכשיר בכניסה ותבדוק\.דוד :איך אתה מודד?
חן :לפעמים זה לא הכמות אלא מאורע של אוירה
דוד :אתה בתור ועד רוצה לדעת כמה אנשים
אורי :אפשר להעריך בין  0ל 100וכו'
חיים :אני חושב שיש בועדות זלזול .כמה עולה מתנות למתנדבים?
ענת סש:כ 5900שח
חן :תשאל כמה עולה מתנה למתנדב
חיים :אולי בסכום הזה אפשר להביא הופעה
חן :תשב עם הצוות שמחליט!
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דוד :אפשר הצעות מחיר
חן :על זה אני אמון .איפה שצריך אני "עושה להם את המוות"
גיל :עובדים לפי חוק מתי מכרז ,מתי הצעות מחיר ומתי לא בסמכות הוועד
מנדי :יש משהו שמעל סכום  Xצריך מכרז
כשמביאים מרקיד שלפי חוק לא צריך מכרז זה בסדר גמור .ב K10אני יכול לבקש הצעת מחיר כדי לתת
פרופורציה האם סביר או לא סביר .אבל לדעת פרופורציות .כי יש צוות שקובע קונספט וגם אם יבוא 2
איש כמו בפורים נעשה אבל לקבל פרופורציה אם סביר או לא סביר.
חן :מדובר ב 6000ובמקרים רבים מכוונים למישהו מסויים אותו רוצים.
מנדי :לגבי מרקיד
אורי :אולי למישהו בסצנה של ריקודי עם הוא נחשב.
סעיף  :3+4ועדות ומיזמים וגיל בכיר
ענת סש :סוקרת את הועדות  ,חברי ועדות ותפקידים
מנדי :אחלה .יש רשימה .כחברי ועד אנחנו צריכים לאשר פורמלית חברי ועדות וכל הזמן מתחלפים.
הוועדות צריכות לכתוב פרוטוקולים
חלק מתפקידך לבקר שיש פרוטוקול ומה בוצע.
חן :סיכום ישיבה
מנדי :פרוטוקול גם צריך
חן :פרוטוקול זה בגוף סטטוטורי בלבד.
אורי :סופו של דבר יש אנשים שחלקם לא מבין את המהות .אתה יכול לדרוש אבל בסופו של דבר כולם
מתנדבים
מנדי :אורי ,גם אני פה לא בשכר אבל אם מישהו חושב שהוא יעשה מה שהוא רוצה...אז לא תודה ,אל
תהיה בוועדה!
חן :סיכום הוא חובה.
מנדי :ועדה שלא מתכנסת יש לפרק
דוד :מה אתה מרויח מזה?
מנדי :ניהול תקין .כל ועדה יושבת על הרבה כסף
חן :בגלל שאין דיונים וחשיבה והחלטות לפעמים יש פניות סותרות מתוך אותה ועדה שלא התכנסה
אורי :צריך סיכומי דיונים
מנדי :הם ועדות מייעצות אך עליהן לפעול לפי הנהלים כמו בוועד
ועד חינוך
ענת סש :ועדת חינוך  -יש אנשים שחזקים בתחום  .סיירת הורים  23מתנדבים
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

מנדי :הבנתי שיש בעיות בפתיחת המועדון שלפעמים לא נפח בכלל או סדיר
חן :יש בעיות
חיים :לי יש  2ילדים מג' וה' והם בחיים לא היו שם .אני בתור הורה לא יודע.
דוד :ה 20-30ילדים הם קבועים או מתחלפים
אורי :קבועים  .זה נותן מענה לילדים שאם לא היו שם היו מסתובבים ברחוב.
דוד :ילדים יותר בעייתים?
אורי :לא בהכרח
דוד :היינו רוצים להגדיל?
אורי :כמובן.
מנדי :חלק מהגדרת התפקיד של הרכז זה להביא עוד ילדים
אורי :כששאתה מדבר על מקום שמאפשר בית לילדים אתה מכוון למקום מסויים ואז אתה מדיר ,לצערי,
אחרים .ועדת חינוך דנה בזה כל הזמן.
מנדי :מתי הוועדה אומרת שיש לנו בעייה
ענת :היא אומרת שיש בעיה
מנדי :אז למה זה לא מגיע לכאן
ענת :איך מביאים יותר
אורי :יש תהליך להביא בנות קורס איפור ובנות הולכות
חיים :אחת הדרכים כשמגיעים לא החזקים חברתית  ..דווקא הייתי מושך את החזקים חברתית כי אם
לא זה הופך למקום עם סטיגמה ומתביישים לבוא לשם.
אורי:כשגיא נכנס היה שכבה עם ונדליזם וגיא פתר את הבעייה אבל לא עונים לצרכים של אחרים
מנדי :צריכים מענה לכל הישוב .הילדים שגרמו לונדליזם השתעממו פה ולכן פעלו כך
אורי :זה לא רק מועדון הנוער אלא גם דברים נוספים כמו להקת הנוער וכו'
מנדי :אין ונדליזם כי מצאו פתרון
דוד :יש דרך שאת מציעה להביא עוד?
ענת :כן אבל זה בסקופ ועדת חינוך זו ועדה חזקה הם יודעים מה לעשות
מנדי :רכז הילדים והנוער יכול לשבת ולחמם את הכיסא או ליזום פעילויות שימשכו אותם.
אורי :הועדה החליטה ללכת דרך פרוייקטים :כושר קרבי ,כדורגל משם הקבוצה הזו רוצים להוריד אותם
לים בקיץ
מנדי :אז בואו ניקח פרוייקטור
אורי :אתה צריך להכיר את הנוער
ענת :זה תהליך עם הנוער
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ועדת קהילה ורווחה
ענת סש :ועדת קהילה  -זו ועדה עייפה
ענת רוט :ליור יש כוונות טובות אבל הוא עמוס מאוד באופן פרטי וזה מורגש אין מי שדוחף את המעגלים
לפעילות .ועדה מאוד ותיקה מבחינת החברים אבל עייפה .הסוסים לא מושכים את העגלה.
חן :צריך לרענן
חיים :מהמעט שראיתי כל אחד יש את החלק שמעניין אותו
חן :זה מאוד תלוי ביו"ר שמרכז ומתכלל .כשהיו יורים שתכללו  ,הועדה רצה כשליור יש פחות זמן הועדה
נעלמת.
דוד :אפשר לקבל דוגמא?
אורי :מציע לדבר עם שחר האם יכול להמשיך ולהוציא קול קורא
מנדי :ששחר יגיד
חיים  :יש בעייה ..שולה רון לצורך העניין לא מעניין אותה תחומים אחרים מלבד מתנדבים .מי שמעניין
אותו דת וערכים פחות מעניין אותו קהילה ורווחה .מציע לחלק ל2
חן :אבל זה השיטה של החלוקה למעגלים.
אורי :מעגל גיל בכיר  .יעל אשחר עשתה את עבודתה בראם ובועדה ופנתה לכולם .אחרי שעזבה לקחו
עובד מזכרון שהקים את מופת ולברי הגיל הבכיר חשים זנוחים .היתה שיחה של חן עם בני שמשוני
ונתקצר אותה שיהיה להם מקום ומענה פה בקציר מלבד מילוא
חיים :בגיל הבכיר יש משהו שהרבה מהראשונים בדיוק נהיו מבוגרים רוצים חברה עם בני גילם בני 60
חן :אתה יודע כמה אנשים במילוא בני ?50-60
אורי :ישוב מספיק גדול כדי שנעשה מקום לקפה
מנדי :יש אנשים?
אורי 300 :בני מכין את הקרקע ונתקצב .אני חושב שגם ועד האגודה יכול לתרום
דוד :ועד האגודה רוצה לעשות מועדון.
מנדי :יש  600ומעלה
אורי :ליעל היו  30-40שהיו מגיעים
דוד :יש טענות שהפסיקו לתקצב חוג ויש הרגשה שזה רק ליוצאי ברית המועצות
אורי :עם רגשות קשה להתווכח  .אנחנו צריכים לתת מענה בצורה מושכלת
חן :חוץ ממועדון מופת שעובד לפי תבחין של משרד הרווחה  ,לגבי החוג מדובר נשארו  5אנשים .ואי
אפשר להפעיל חוג כזה.
אורי :מטריד שיש אנשים שלא מקבלים מענה.
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

מנדי :צריך להגדיר מינימום אנשים בפעילות
חן :ביקשתי כמה תושבי קציר משתמשים במילוא.
דוד :מה זה מילוא.
חן:מסביר על עמותת ראם ומילוא
דוד :וזה למטה?
חן :כן .יש  15אנשים בקציר .שזה חצי ממה שיוצאים מכל מושב וקיבוץ.
חיים :אנחנו לא שם כי לא מרגישים חלק מהמועצה .אם היה פה משהו..
חן :מילוא מפעילים  2שלוחות :מייסר ומופת קציר.
אורי :אני אלחץ על ראש המועצה להפנות משאבים ושהרכז יפעל בעוד כיוונים
חיים :עצה מתוך הכרות של השכבה .זה פחות אנשים לחוגים ויותר לפעילות חד פעמית כגון ערב סרט
ענת סש :הם יבנו לעצמם את הפעילות שלהם .הם קבוצה דעתנית
חן :בני קיבל כלים ליצירת תוכנית עבודה .הרצאה טיול אוטובוס להצגה
חיים :יש רבים שנופלים בין הכיסאות
דוד :מדע על הבר גם שכבת הגיל הזו
ענת סש :ועדת תרבות  -בתהליך הקמה .יש כמה אנשים שחושקים בתפקיד ועוד לא יודעים מה זה.
חיים :מציע לדוד להיות רפרנט
דוד :לא פנוי לכך לא רוצה לקחת על עצמי
צח"י
ענת סש :מציגה את צחי
חיים :יש רופאים בישוב שיכולים לתת מענה
ענת סש :יש רופאים מאוד מבוגרים  :דר בן חסיד  ,הדר רופאת השיניים
חיים :יש עוד
ענת :צריכים מישהו שיבוא באמבולנס
אורי :שיעשו מיפוי של רופאים.
חזות הישוב
ענת סש :פחות היה לי משוב
חן :אין מה לספר
אורי :החלטת הוועד לפתוח את רחוב הזורע שינתה את פני הוועדה
מנדי :שני אנשים בוועדה זה חמור.
חן :גם עבודה מול החלטות הוועד
אורי :מה עושים?
גיל :מקימים ועדה.
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מנדי :אין ועדה .מבחינתנו אין ועדה
חן :אפשר לדבר שהוועדה מפורקת ולהוציא קול קורא
דוד :מה תפקידם
גיל :תכנון הגינון קולות קוראים קידום תשתיות
דוד :זה אני מוכן לשקול נראה לי פחות עבודה
חן :רפרנט מקשר
ועדת תיירות
אורי :פעילים בלשפר את האתר .אני חושב שצריך להוריד את התיירות ולהשאיר פיתוח עיסקי
דוד :זה סמנטיקה
חן :הועד לא יעודו לקדם עסקים אבל כן
חיים :צריך להוציא תיירות מקציר בכלל .זה לא קורה גם אם לא נעשה כלום יבוא אוטובוס פעם ב
דוד :שווה לסייע לוועדה זו להביא איש מקצוע
אורי :יש כנס עסקים ביוני
חן :עשינו קורס לעסקים מסובסד ,באו בודדים
חיים :קהילה רווחה ודת ביחד וזה בנפרד?
חן :הועדה הזו הוקמה כבייבי של צחי .בשלב כלשהו עזב וזה מתגלגל .קידום עסקים זה טוב
אורי :צריך להוריד תיירות ולקדם פיתוח עיסקי
חן :האירוע של הכלבים בכלל שייך לתרבות לא לתיירות
דוד :נועד לפתח עסקים.
חן :אירוע הנשים היה לקדם עסקים ונשא פרי גם באתרוג הייתה הצלחה.
אורי :יהיה גם השנה אתרוג?
ענת סש :כרגע לא אבל לא סגור
אורי :לפרוטוקול בספטמבר גנט ארועים ושאלון בפעם הבאה.
דוד :רק רעיון לגבי השאלון ,יכול להיות ששווה לפתוח אותו לפרוייקטים שרוצים לקדם
אורי :חסר ביצועיסטים לא רעיונאים.
מנדי :מה עם ביטחון?
ענת סש :פיספסתי אותם
סעיף  : 5שיטור קהילתי
אורי :אני אמור להפגש עם ראש מועצת ברטעה הדבר החמור זה הירי  2 .אנשים מצאו קליעים
מנדי :אצלי פוצצו קולט
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אורי :הוא שייך לבסמ"ה ואיתו אני נפגש ואחכ עם ערערה .והם צריכים להבין שיש מחיר .גם הם צריכים
את זה ורוצים את זה .המשטרה לא נכנסת ,בעבר עצרו את אב החתן החתימו..
סעיף  :6עידכונים
קייצת ד-ו תתקיים גם השנה
קייטנות :גילה מטפלת
בריכה:
חן :יש זוכה ליאור דהן היחיד שניגש .כבר התחיל למלא את הבריכה  .הכל ערוך ומוכן
מנדי :המכרז פורסם? היכן? מדוע לא פורסם מחו לישוב?
חיים :אתה רוצה מישהו אחר?
מדרחוב
חן :מכרז לקראוונים ניגשו  3זכו  2ואחת כבר החזירה את הזכות .הפאב קיבל צו בית משפט
דוד :מה הרקע?
חן :רישוי עסקים  .בית המשפט קבע שעד אפריל אמור לעשות רישיון ובכל זאת פתח העביר שכירות
למישהו אחר .נעצר על בזיון .אין התר ואין ט  .4ישבתי עם מנהלת רישוי עסקים ואמרתי שזה שרות
לתושב וביקשתי למצוא פיתרון והיא תבדוק.
המשטרה פנו אלי איך העברתי שם חוזה אם יש צו סגירה ואמרתי שלא קיבלתי העתק של הצו אלא
לאחר זמן רב מחתימת הסכם שכירות .מאז חיפשו אותו כמה פעמים .הוא הניח שהצו נגדו אבל הצו נגד
המקום .המקום מסוכן במובן של כיבוי אש וכו'
דוד :למה אי אפשר להכשיר את המקום?
חן :המקום עבר שינויים והוא בנוי בצורה לא בטיחותית .האדמה שייכת למנהל
דוד :אולי ניתן למישהו ל 10שנים שישקיע
חן :אני לא יכול
דוד :זה יהיה מבנה נטוש
חן :נוציא למכרז על המגבלות שלו.
חיים :המחיר עלה?
חן :ל750
חיים :לכולם?
חן :כן .וכל מי שהרחיב זה  5שח למטר
דוד :אין שום דבר לעשות שיהיה פאב?
חן :לא יהיה פה פאב
חיים :הוא הפסיד כסף
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בס"ד

ועד מקומי קציר
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אורי :אפשר בבית לולה לעשות ערבי בירה ובייגלה
חן :בירה מסך עם טלויזיה וכדורגל
דוד :מה שצעירים בגיל  18עד  30צריכים זה פאב .עברת את גיל  18אין לך כאן כלום.
חיים  :מי שמקציר לא הולך לפאב בקציר
דוד :נולדתי ברמת ישי והלכתי לפאב ברמת ישי.
רח' הזית
אורי :מראה על התצ"א ומסביר רעיון לחד סיטרי בחצי הרחוב התחתון .לבקשת התושבים.
מנדי :בעייתי כי המרחק שיצטרכו לעשות באלון ארוך מאוד.
חיים זה לא חד סיטרי כי הפטל יפנו שמאלה
חן :הבעייה בחנייה היא במקטע התחתון ולא בעליון
מנדי :זה שתושבים רוצים דברים...הדרך היא דרך לכל התושבים  .אני מבטיח לך שאנשים יסעו באין
כניסה.
חן :התושבים דיברו על בעיית חנייה
אורי :אין שם פתרונות
מנדי :בארז יש פתרונות?
חן :כן מלא  .עשינו סקר .היום יש  2נתיבים  .נתיב אחד הופכים לחנייה ונשאר נתיב אחד לנסיעה.
דוד :למה אין חנייה בשטח שלהם?
חן :כי לא בנו עם חנייה.
דוד :שיוציאו התר.
מנדי :בסוף זה אותו הכסף כי סוגרים מפרץ חנייה
דוד :יש נטיה לחנות במקום בחנייה  -בחוץ .למה להפלות אותם לטובה?
אורי :לא בנינו את הבתים  ,רק קיבלנו אותם.
דוד :ואין שטחים להגדלת החנייה?
אורי :לא .כבר עברנו על זה.

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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