בס"ד

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

פרוטוקול ועד מקומי מס' 24/7/16 08/16
חברי ועד נוכחים :ליאור בר יו"ר ,גיל עמל ,אורי ששה ,חיים אלמקיס ,אורטל אפללו
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,מנדי דהן ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים  :אשר דהן ,ענת אריה,
סעיף  – 1אישור פרוטוקול ישיבה מס'  7מה 19/6/16
בעקבות ונדליזם שארע בגן בישוב התנהל דיון לגבי היקף השמירה הנדרשת עלויותיה ויעילותה
אורטל :השמירה לא אפקטיבית אם יש עדין ונדליזם מה ההגיון 200 .שח בשבילי זה המון .אם תגיד לי
לשים ל קייטנה או על חינוך אני אשים בלי הנד עפעף אבל לא בשמירה .הם לא מונעים דבר .עדיף לשים
את הכסף במצלמות  ,בפתיחת דהןים לפי זיהוי רכב
ליאור :חלק מהביטחון זה שרכב ביטחון עובר ובולט בשטח ,סביר שפורצים יעדיפו לבחור במקום אחר
במקרה כזה .לעולם לא נדע כמה מפגעים הדבר הזה מנע .אני לא מבינים למה בזה אתם חוסכים .אם
תורידו את השמירה בסוף תחטפו בראש.
חיים :עדיף שתהיה שמירה אבל ניתן להוזיל .העלויות הכבדות הן בסופי שבוע בגלל שיש מגב חינם
אולי בסופי שבוע ניתן לצמצם.
חן :קח בחשבון שאם אתה מוריד שמירה לגמרי אז גם מגב יורדים .קחו בחשבון שב 2017עלות
השמירה יורדת מ  ₪ 5.51למטר ל ₪ 4.37למטר לשנה עפ"י חוק עזר מתוקן
אורי :אני חושב שהגיוני להוריד את המחיר שאולי ימצא זול יותר .יש הרבה פריצות אפילו כשמישהו היה
בבית ואנחנו שנתיים כבר בלי זה
חיים :אנחנו יודעים מי פרץ והוא כבר לא בישוב
אורטל :אם הם היו מונעים פיגוע
אורי :אולי טקטית הם מונעים  .השכנים שלי מרגישים רגועים יותר שהצקלאקה עוברת
חיים :צריך לבדוק את המחיר .שבסופש הוא עלינו.
חן :יתכן שצריך לבחון את השעות ולשנות לא מ 6עד  6אלא מ10
מחר יוצאים לדרך לגבי המצלמות בכל הדהןים
ליאור :מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :הפרוטוקול אושר ברוב קולות 3 .בעד ,חיים ואורטל נמנעים כי נעדרו מישיבה קודמת
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סעיף  – 2הודעת יו"ר
ליאור :אני עוזב את הישוב בסוף אוגוסט .על כן אני נותן הודעה רשמית על סיום תפקידי החל מעוד
שבועיים.
כבר עשיתי שיחות ופגישות בנושא ואני ממליץ על ממלא מקומי אורי ששה .אורי הוא ממלא מקום יור
הועד בשלוש השנים האחרונות .הוא חבר ועד עוד מימי הוועד הזמני והוא ממקימי ומובילי סיעת קציר .1
לפיכך הודעתי נכנסת לתוקף מעוד שבועיים .ניתנת בזו הודעה מוקדמת לכל אחד שמרגיש ראוי ופנוי
להעמיד את עצמו להצבעה
הבחירות יתקיימו עוד שבועיים בנוכחות אילן שדה
אורטל :יש מעמדים נוספים?
ליאור :כרגע אני לא יודע .כל אחד ראוי ופנוי רשאי להגיש מועמדותו בישיבה.
אסיים בכך ש :אני חוזר על המלצתי להחלפתי באורי ששה ומצפה לתמיכה מלאה באורי ,לשנתיים
מלאות אתגר במיוחד
אני רוצה להודות לחברים על התמיכה על העזרה ועל האפשרות למצות את התפקיד.על כל השיחות,
על כל שאיפשר לי להגיע עד הלום ולהחזיר או להפוך את המקום הזה ליותר ראוי ויותר מבוסס ממה
שקיבלנו
חן :אני רוצה לציין כי נדרשת הודעה בכתב (נמסרה בתום הישיבה)

סעיף  - 3תקן רכז קהילה
ליאור :מציע לסקור אך לדחות את הדיון וההחלטה לפורום רחב יותר
אורי :בראשי פרקים .היות והפעילות מתנהלת היום בעיקר על ידי מתנדבים וגם הם מתחלפים  ,יש קושי
להרים ארועים .אנחנו תקלים בתקלות טכניות ומנהלתיות  .אנחנו רואים שאנחנו תלויים במשוגעים לדבר
כמו מוטי שיאון או מאור גולן .ובסך הכל גם מתוך מטרה לשמר את המתנדבים
אפשר בכסף לא גדול ליצור תקן של רכז מתנדבים וקהילה .מייצר ערך נוסף וכתובת נוספת של הועדות
חיים :מה זה כסף לא גדול?
אורי :בין 40אש"ח ל 50אש"ח .או אפשר לפנות למישהו שיפיק ארועים כמו שעשתה ענת סהר שפרן ואז
נוזיל משמעותית כי אין יחסי עובד מעביד
חיים :מה התפקיד?
אורי :רכז תרבות קהילה ומתנדבים
אורטל :אני הייתי בועדת תרבות ירקתי דם  ,עשיתי רשיון ארוע וכו וזה הרבה שעות ועבודה סיזיפית .
אני לא מכירה את העבודה של ענת אבל זעקתי אז שצריכה להיות משרה כזו .זה עבודה שרק אם אין
לך עבודה ואתה חי טוב אתה יכול לעשות בהתנדבות
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חיים :צריך לא מישהו שיתחזק אלא מישהו שיפריח
אורי :אחרי Xשנים של פעילות הבנו שאם רוצים לעלות פאזה...
חיים :ב 3000שח לא תביא משהו מקצועי .יש דברים אחרים שעושים בהתנדבות.
אורטל :אפשר פר אירוע
חיים :אין לזה סוף
אורטל :אין מתנדבים שייקחו על עצמם .זה מצריך זמן רב
חיים :יש לי חלום .אני רוצה לעשות מקציר אימפריית חינוך .מרכז למידה בין  4ל  6יש שני מורים
פרטיים שעוזרים בשעורי בית  ,קבוצות הכנה לבגרות  .חינוך למצויינות בללימודים .ולשים יעד לשיפור.
בעיני יותר חשוב מ ..זה לא לחלשים אלא כחינוך למצויינות
אורי :לא אחד על חשבון השני  .זה עלה בוועדת חינוך וכרגע בסטנד ביי .יושבים בשבוע הבא  ,אתה
מוזמן לבוא להציג את הנושא ולהתקדם .זה לא יכול להיות רק עלינו זה צריך להתחיל בפיילוט בשיתוף
בית הספר.
מרכז הלמידה יידון במסגרת ועדת חינוך.
ליאור 2 :הרעיונות הוצגו  .אני מציע שיוצג שוב בפורום של עוד  4חברי ועד.
סעיף  – 4סקירה מופע מחולות קציר ,תרגיל צחי ,מפעלי קיץ קורס ממונות הטרדה מינית מחנה קיץ
מחולות קציר:
ענת :נערכה פרמיירה של מחולות קציר בשיתוף עם תרבות ורותם .הלהקה פועלת כבר  6שנים והיא
מעבר למסגרת חוגית רגילה ,כמעט כמו תנועת נוער .הבוגרות ואפילו קבוצת הסדנה השתתפו בשבוע
שעבר בפסטיבל כרמיאל ויצגו אותנו בכבוד רב במופע הפתיחה והסיום ובמופעים נוספים.
ליאור :הפכנו את המופע למסורת  .זה מוצג קבוע בלוח השנה ומחלקת תרבות וראש המועצה מגיעים.
וירא כי טוב  ,הוא לוקח לנו אותן ליום העצמאות
הערב היה קצת ארוך מבחינת ברכות ודיבורים..
תרגיל צחי:
חן:היה תרגיל שלא מן המניין  .הגיעו לתרגיל פלוגת המילואים שאמורה להיות פה בחרום כדי לראות את
המקום ,היה מפקד הנפה במגב ,נציג פיקוד העורף שהפעיל עם בקרים את התרגיל ,נציג כב"א ושני
צוותי צחי בהקמה – רגבים וכפר פינס
כל אימון מקפיץ בכמה רמות  .היה תרגיל בפריסה רחבה ובלי הכנה מוקדמת לתרחישים ,שרפות נפילות
טיפול בפרט.
מהתרגיל עלו כצפוי חוסרים בציוד .אורי קב"ט המועצה ציין כי אין תיקצוב לציוד ליישובים .מקור
התיקצוב הוא פיקוד העורף או משרד הפנים.
התרגיל היה מוצלח יהיה מסמך סיכום ע"י מקע"ר .וסיכום ארוע מתנדבי צחי
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מפעלי קיץ:
חן :קייצת ג-ו בממוצע  62ילדים  .מרוכז על ידי פיטר דייויס .ההתנהגות למופת .גולת הכותרת היא
שהעלות  ₪ 800ל 4שבועות ואנחנו מאוזנים .היום הממשלה מדברת על קייטנות לערים בפיתוח ב850
 ₪לשבועיים בלבד וזה מראה כמה המפעל שלנו איכותי ובמחיר מציק
ליאור :מוסד זה צובר יעול בכוח
אשר דהן :או אפשר באוגוסט?
חן :זו קייצת כי זה על בסיס יומי אנחנו מתלבשים למשל על פעילות מועצתית  .באוגוסט לא יהיה כן.
קייטנה בגנים :מעל  90ילדים בגנים .מאוד מוצלח .גילה מארגנת מתקצבת וכו .כל הרווחים אם קיימים
חוזרים להשקעה חוזרת בגנים (כל שנה יש משהו אחר :מערכת הגברה ,סככות צל וכו)
קורס ממונות על הטרדות מיניות  :הדר חן היתה בקורס היתה אצלי היום בפגישה .נשלב בפעילות לנוער
ולמבוגרים  .בעיקר כמניעה וכאוזן קשבת
מחנה צופים
גיל 180 :חניכים מספר מכובד ,יפה לראות את הדבר הזה .מ 3חודשים לפני השכבג בימי העבודה
ובסוף בנו עיר מדהימה עם תוכן .השנה בחרו את נושא המהפכות כל קבוצה עשתה חקר על המהפכה
שלהם .מדהים הלימוד העצמי של ההסטוריה ההוה והעתיד .זה מפעל שמסכם את השנה.
בשנה הבאה יהיו בשכבג בין  60ל( 70הכפיל את עצמו)  .תמיכת הוועד והמועצה עשו פלאים.
סעיף  – 5עדכונים תבע,מועדון נוער בית לולה תקציב  2016דוח מבוקר 2015
תב"ע
חן :השבוע היתה ישיבה של כל המתכננים והיועצים
תוקם ועדת היגוי
נתמקד בשטחים ציבוריים  +תכנון מחדש של כל המזרחית שהוא בעדיפות כדי שנוכל לשחרר לצבא
נכנס למודול של עבודה ומקווה שתוך חצי שנה יהיה.
מועדון נוער:
חן :עומד בלוז השבוע אישרנו חיפויים טיח הסתיים
בית לולה
ליאור :כל האישורים הגיעו יש חוזה עם הסוכנות גם בהסכמת האגודה .ברגע שיש הסכם יש כסף ויש
מכרז לקבלן מבצע
בית הכנסת
חן :חסר לתכנון הקיים  600אש"ח ועד שלא נשיג מימון משרד הדתות לא ישים את שלו.
אשר :רוב בתי הכנסת הוקמו על ידי תרומות
חן :הכוונה להפעיל על ידי עמותה שתגיש בקשה לתמיכות והוועד יסייע מתקציבו הייעודי היכן שניתן
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תקציב:
חן :ביום חמישי הקרוב המועצה אמורה לאשר  350אש"ח בהגשה של אילן שדה.
דוח מבוקר  :2015מעיון ראשוני מספרית יתרה של  30אש"ח כי לא ישמנו את המצלמות  .בניכוי
המצלמות  70אש"ח מגיעים לגרעון של  40אש"ח שזה בדיוק מה שראש המועצה התחייב להעביר ולא
עבר.
ליאור :בישיבה הבאה יבחר יו"ר ואז שבועיים חפיפה
חן :בישיבה זו יכנס אשר דהן ואז ליאור בלי זכות הצבעה.
גיל :בנושא מועדון הנוער .גודל המבנה לא יספיק לצופים מבקש את מבנה בית הספר פסגת אמיר מרגע
שהוא עוזב.
רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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