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פרוטוקול ועד מקומי מס' 7/8/16 9/16
יו"ר הישיבה :אילן שדה  -ראש המועצה אזורית מנשה
חברי ועד נוכחים :ליאור בר  -יו"ר הועד יוצא ,אורי ששה  -יו"ר הועד הנבחר ,ד"ר יצחק בן חסיד,
חיים אלמקיס ,צחי צימט ,מנדי דהן ,מניה אובולסקי  ,אשר דהן ,גיל עמל ,אורטל אפללו (מ)21:14
חברי ועד נעדרים:
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים  :ענת אריה ,גיל מילר ,רועי אקרון ,מאור גולן
סעיף  – 1בחירת יו"ר ועד
ליאור :זו הישיבה האחרונה שאני פותח .לאחר מכן יו"ר הוועד החדש שיבחר יתפוס את מקומי.
אני מברך את יו"ר המוא"ז שמגיע להשתתף בישיבה עפ"י החוק.
היה לי הכבוד והעונג לעבוד עם כולכם  3 .וחצי השנים הללו בהחלט השאירו עלי חותם זו הפעילות
הציבורית הראשונה שלי למדתי וחוויתי המון גם הצלחות ואכזבות וגיליתי המון אנשים בדרך .אני מאחל
לממשיכי /ממשיכתי שיצליחו .זה תפקיד ששואב המון וממלא המון .בסופו של דבר כשהמאזן חיובי אתה
מתברך .תודה לכולם  .אם לאורך הדרך פגעתי או העלבתי מישהו אני מבקש סליחה .כל הדברים שנעשו
וכל הדרך שנעשתה הייתה לטובת בני ביתנו ,ילדינו יקירנו ,לטובת הישוב .אני חושב שיחד עשינו הרבה.
בהצלחה בהמשך .קציר נשארת חלק ממני.
אילן שדה 3 :וחצי שנים עבודה משותפת עם ליאור ,עם כולכם .כל אחד ,בעמדותיו ,רוצה לקדם את
היישוב .גם לי ,כראש מועצה ותיק ,הישוב חדש מבחינת היקף הגודל והשוני הגדול מיישובי המועצה.
כתבתי לליאור שבעבר הייתה הרגשה שאתה בא אליו כבדרך אגב .היום האנשים גאים בישוב ויש על
מה.
חיים (לראש המוא"ז) :אתה גאה בישוב?
אילן :בהחלט .מתוך ידיעה שיש הרבה מה לעשות .בישיבת המליאה שהייתה פה לפני כחודשיים חברי
מליאה אמרו שהלוואי והיה בישובים הותיקים חלקם היו רוצים להראות כמו שקציר נראית היום .מעבר
לכך הפעילות החברתית והתרבותית לא נעשית בישובים אחרים ,רמת ההתנדבות עולה על כל יישוב
אחר .זה מראה שהתושב מרגיש שהישוב שייך לו.
אנחנו נמצאים בכל ההיבטים במצב שונה מלפני  3וחצי שנים.
חיים :האם אתה מרגיש שקציר שייכת למועצה? לאחר שאמרת בעבר שאנחנו נטע זר
אילן שדה :הבחירות היו .ולא אמרתי זאת למרות שצוטטתי .בכל מקרה אני רוצה לשבח את הועד ואת
ליאור על הובלת הוועד .נכון שהייתי נגד קבלת קציר למועצה אך מיד עם קבלת ההחלטה ע"י בג"ץ
ולמרות שיש לי הרבה מתנגדים במועצה ,אני עושה את מה שצריך לעשות .בישובי המועצה שואלים
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"למה רק קציר?" כי היא הרבה יותר גדולה והיה צריך הרבה יותר .אם תשאל חברי ועד הם לא יוכלו
להגיד כי אי אפשר לתת הכל אבל בסך הכל נתנו .בי"ס שראינו כדבר חשוב ביותר להעמיד בי"ס במצב
שונה ממה שהיה כשקיבלנו אותו למועצה.
(*) אורטל נכנסת

אילן שדה :הפכנו את בית הספר פה כמו יתר בתי הספר במועצה והיא הולכת ומתממשת כמובן עם ועד
ההורים ויתר השותפים נתנו יד .המטרה שהילדים יתחנכו ברמה טובה וההורים ירצו לשוב ולחנך את
ילדיהם במקום .אמרתי לליאור שכשהוא יטבול בחולות קיסריה ויביט לכאן ויראה ישוב ירוק הוא יראה
את קציר
מנדי דהן :אנחנו גאים בקציר ,שלא יהיו אי הבנות.
אילן :וגם יאמר יש לי חלק באיך שקציר נראית היום וכולנו נמשיך לעשות .תודות לך .בהצלחה בדרך ,כל
אחד זכאי לבחור את דרכו  .באופן אישי מודה לך ואין לי ספק שנשמור על קשרים חבריים ותצליח.
מנדי :זה לא נושא השיחה אבל זו הזדמנות שאתה כאן  .אנחנו רוצים לדעת עד כמה קציר חשובה לך .
כבר  3שנים  .המועצה בהחלט עושה .לא מספיק .רב ההשקעות נעשו על חשבוננו .גם תקציב בית
הספר .יש שדרה של אנשים במועצה שמזלזלים ואני לא יכול לקבל שתמיד מסתתרים מאחורי המליאה.
אם אתם רוצים לקחת אחריות-קחו  ,אם לא – לא
אילן שדה :ללא המועצה קציר לא הייתה נמצאת במקום בו היא נמצאת .השקענו מיליונים מקרנות
המועצה שנוצרו מכספים של יישובים אחרים במשך השנים ולא מהישוב קציר.
נכון הוא ,וחלק מהדברים אני שמח שנעשים לאט יותר ובצורה מסודרת ,למשל שמעתי שבאנו לבחון את
התשתיות בהרחבה ויש מדרכות שנבנו על האדמה .אבל כשאתה עושה מכרז מסודר לפעמים לוקח זמן
אבל לא מפרקים אחרי שנה.
מנדי :התושבים היו צריכים להגיש תביעות ע"י עורכי דין מול המועצה .זה שהשקעת מיליונים זה כי אין
ברירה .שישוב תחת אחריותך במצב בו הוא היה.
אילן  :אני לא מסיר אחריות  .האחריות עלי.
ליאור :אני מציעה שתצטרפו למליאה  .אני הייתי יושב בצד .ולא אוהבים אותנו .אתה יכול לראות שכל
פעם שעולה קציר הלחץ והרגישות עולים למעלה .אומרים לי כל הזמן די עם קציר..די עם קציר...
ליאור :אני חושב בוודאות כי בפני מליאת המועצה קציר הנו בן יקיר וזה נובע מכך שראש המועצה עושה
אפליה מתקנת .היו ישיבות עם נתן ועלו הטונים ואילן לקח החלטה לטובת הישוב .כן זה לוקח יותר זמן
ופה אחד השיעורים הגדולים שלי  ,שמה שאמור לקחת  3חודשים ,חצי שנה ...במערכת הציבורית לוקח
הרבה יותר זמן כשנתיים ומעלה .אני רוצה להגיד שלפעמים יש שברון לב .בית הכנסת שהובטח תקציב
ובסוף סורב  .אז עושים ונכנסים לגירעונות  .בסופו של דבר חצי הכוס המלאה טובה מהריקה.
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גיל מילר :אני בא כתושב ההרחבה .אנחנו בהרחבה יכול לומר שיש הרבה דברים טובים בקציר.
ההרחבה הוזנחה גם על ידי הוועד וגם על ידי המועצה .משפחות שגרות באתר בנייה ..יותר ויותר שלטי
למכירה ..היות ואני פוגש גם בעבודתי הרחבות שמסתבכות ומסתדרות  ..האנשים פה חיים באתר בניה
שלא עבר בו מטאטא כביש ,כנ"ל תיקונים שאורכים יותר זמן.
אני מדבר על משפחות שמוכרות ולהתעשר הן לא יתעשרו .תושבי ההרחבה נדחקו להליך משפטי של
חשיפת מסמכים שמהוים תשתית לתביעה .בתור מי שמוביל את הצד המשפטי אני אומר שלא הניצחון
במשפט מוביל אותנו אלא המטרה לקבל את מה שאנחנו זכאים לו והובטח לנו .אני לא מגיע לישיבות
הועד תמיד  .באתי כי אני חושב שההרחבה על בלימה .יכנסו תושבים שאנחנו לא רוצים וצריך לשים את
מלוא תשומת הלב .חלק גדול מהפגיעה בתשתיות נוצרה בזמן שהיה במנשה  .הגיע הזמן שתיקחו את
זה כפרוייקט אסטרטגי .אני רוצה לסכם אנחנו נחושים לקבל את מה שהובטח  .איני חושב שיהיה נכון גם
לוועד להגיע להליך משפטי.
אילן שדה :מגיע לכם כל מה שנתחייב כלפיכם.
גיל :לאף אחד מהאנשים אין חשק לפעול משפטית .אני בא לכאן כי חשוב לי ואם לפני שנה אמרתי איזו
עיסקה עשיתא ,היום אני כבר לא חושב שהיא היתה כ"כ מוצלחת.
אילן :נלקחו כספים של התושבים ,ע"י חריש ,למקום שאיננו ראוי ובניגוד לחוק .ואחרי שמונו רו"ח על ידי
משרד הפנים הוחלט להחזיר כמליון וחצי ש"ח .זאת מעבר לתביעות על ביצוע שלא כמו במכרז
גיל מילר :לנו התושבים אין זמן עד שתנצחו את הקבלן
אילן :חלק מהכספים שהושקעו בהרחבה ניתנו על ידי המועצה בלי שקיבלנו את הכספים ממשרד הפנים
או מחריש ,אלא מקרנות מועצה.
גיל :שופט בבית משפט מחוזי אמר לעורך דין שלכם שאתם צד בחוזה
אילן :זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות
ליאור :מה שגיל אומר זה שהתושבים נשחקים .ברור שזה יסתיים השאלה כמה דם יזע ודמעות זנ יקח
עד לסיום.הייתי מצטרף שאולי חשוב להאיץ את התהליך.
מאור :כל הדברים שנאמרו אני מצטרף .ליאור היה ב 3השנים האחרונות ועשה עבודת קודש וגם צרף
רבים למעגל העשייה .יש נקודה נוספת שצריך לטפל בה .הגבעה החדשה יש בה  400יחידות דיור
ואנחנו לא יודעים עדיין כיצד היא תהיה מאוכלסת.
אילן שדה :אנו מטפלים על מנת לאכלס על ידי כוחות הביטחון .הבעיה הראשונה שמנהל מקרקעי ישראל
צריך להוריד מחיר לצורך הצבא .אנחנו העלנו את ההצעה להעלות את כמות המגרשים ל 400לצורך
מימון ההנחה .כרגע מתבצע תכנון תב"ע חדשה כולל חיבור בין הגבעות
ליאור :יש הבטחה א ישית של נירית מיכאלי שלא יוצאים לשיווק והשיווק הראשוני יהיה לכוחות הביטחון
והצבא.
אילן :בישיבה של המנכ"ל היוצא גם הוצא סיכום כתוב על אולם ספורט
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בחירת יו"ר ועד מקומי
אילן שדה :הבחירות הן רגילות  .לאחר שיו"ר ועד מודיע על התפטרותו הודעתו נכנסת לתוקף תוך 48
שעות והועד מבין חבריו בוחר יו"ר חדש
היו"ר מתפטר מתפקידו כיו"ר ועדיין הוא חבר ועד עד שמודיע על התפטרותו מהוועד אז נכנס הבא בתור
כחבר ועד.
היו"ר צריך להיבחר על ידי לפחות  50%מחברי הוועד
ליאור :אני צריך להודיע על התפטרותי כחבר ועד.
אשר דהן הוא הבא בתור ותופס את מקום ליאור כחבר בוועד המקומי
מניה :לפני הפרוצדורה אני רוצה להגיד כמה מילים פשוטות .לפני  3וחצי שנים אף אחד מאיתנו לא ידע
מה לעשות .אחרי הזמן הזה אנחנו יכולים להגיד שליאור הצליח בתפקידו .עכשיו אנחנו יודעים מה ואיך
לעשות ,לא יהיה כל כך קשה לעבוד איתנו .כולנו עשינו הרבה ,כמובן לא עשינו הכל אבל נשאר לנו עוד
שנתיים אז אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.
ליאור :תודה מניה
גיל עמל :אני אשלים את דברי מניה  ,אני חושב שליאור היה האדם הנכון בזמן הנכון והישוב חב לו
הרבה .בהצלחה.
מנדי :ליאור ,למרות שהיית דרך לא תמיד קלה יחד .תמיד יצאנו עם חיוכים
ליאור :כשניצחנו בבחירות נכנס מנדי דרך הדלת .נתן חיבוק לחץ את היד ואיחל בהצלחה .היו ויכוחים
צעקות משקעים אבל אף פעם לא דם רע
לפרוטוקול אני מודיע על התפטרותי כחבר בוועד המקומי
אילן שדה :תציעו מועמד
גיל :המועמד הראוי לדעתי הוא אורי ששה .היה ממלא מקום היו"ר וגם הסכים לאחר הרבה התלבטויות
אורי :אני מציע את מועמדותי לתפקיד יו"ר הועד
מנדי :למרות שהתלבטתי מאוד אם להגיש מועמדות ,והאם לפתוח חזית או ללכת יחד ,אני תומך בך כדי
לעשות משהו ,עם זאת אנחנו לא מובלים .אני אומר שאני תומך באורי במועמדות
ליאור :חברים אורי מועמד הוועד אני מבקש ומתכבד ,מי תומך
החלטה :אורי ששה נבחר פה אחד ליו"ר הועד המקומי  .בהצלחה!
אורי :תודה ליאור אני יודע שאני נכנס לנעליים גדולות .ליאור השקיע הרבה שעות .אני בסוג עבודתי יכול
פחות ,אני מודה אני אצטרך לעבוד עם חן על סדרי העבודה
כמו שאני רואה את הדברים נמשיך בקו של עשיה ,דבקות במטרה וכל הזמן לדחוף ולדחוף במסגרת
המגבלות הקיימות של מוא"ז מנשה .אנחנו צריכים להבין זאת אך גם לדחוף .ומכיוון שאני מגיע מהתחום
הקהילתי זה תחום שארצה לתת לו יותר דגש.
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מודה לכולם על התמיכה פה אחד .זה מרגיש נכון מרגיש חיובי .מבחינת קבלת ההחלטות יש נושאים על
הפרק ,גבעה מזרחית הרחבה ,תשתית שפחות מטופלת ונושא החינוך שקרוב לליבי .בנושא זה לפחות
אם אני שומע איך מדברים מחוץ למנשה על גוונים אני מרוצה.
אם יש משהו שמושך תושבים לגור זה מערכות החינוך היום אנחנו מתברכים בכל השדרה מפעוטון
לתיכון במערכת חינוך מצויינת.
יהיו עניינים יהיו דברים בכל זאת זה ניהול ישוב בהתנדבות

אך אני נענה לאתגר ואשתל לעמוד

בסטנדרט.
אילן שדה :אני מברך אותך  .יהיה שיתוף פעולה .מעצם העיסוק שלך אולי יהיה פחות זמן אולם בכל אופן
לא נשכח את חן שצבר ניסיון רב ובנה את התהליכים בשגרת היום יום של ישוב גדול.
אילן :אני גם רוצה להוריד את הדיבור של להוריד את קציר מהמועצה .קציר הוא חלק מהמועצה ויקבל
הכל כמו כל תושבי המועצה להוריד זאת מסדר היום .קציר הוא ישוב במועצה ומגיע לכם כמו כל
הישובים וכישוב גדול מגיע אף יותר.
ברשימת ההשקעות בישובים יש ישוב שהוחלט להשקיע בו K 30והושקע רקK 15וזה מענית .יש ישובים
שהשקענו בהם מיליונים .אתם שווים לכל בזכויות ובחובות.
הדבר הזה נגמר בבג"ץ .זה לא החלטה של אף אחד מאיתנו .הדלת שלי פתוחה לכל אחד .בטח לכל
יושבי ראש הוועד .שיהיה בהצלחה .כולנו לרשותך .יש לנו מנכ"ל חדש חגי  .מי שהכיר אותו יודע שהוא
מתקתק דברים ומניע נושאים.
מאור :דיברת על חן שעושה עבודה כמזכיר .אתה יודע שקציר הישוב הכי גדול ובסוף יוצא שבשוטף הכל
רובץ על הכתפיים שלו בלבד
אילן :יש פה עובדים על חשבון המועצה שאין בישובים אחרים  ,ובצדק
מאור :יושב חן שמנהל ישוב של  3000איש והוא אחד לבן אדם זו כמות מטלות עצומה ולכן אני חושב
שצריך לשקול תפקיד של עוזר אולי סגן שיעזור לו להשיג את מה שנדרש.
אורי :יש גם את רכז הנוער בסיכון שנלקח ולא הוחזר
ליאור :אחד הדברים שתצטרכו להתמודד זה חזות הישוב ואחזקת הישוב שנשחק .קשה לשמור על
הניקיון אנחנו מתוקצבים על עובד אחד וזה בלתי אנושי.
חן :זה בתנאי שהמליאה תאשר את האיזון התקציבי.
ליאור :יוצא לעובד לעבור פעם בחודש ברחוב במקרה הטוב .שתלו עצים שמרימים מדרכות או משירים
פרחים צהובים או עלים .שלכת תמידית.
הוקרן סרט לערב ההוקרה למתנדבים
אילן שדה יוצא
ליאור בר יוצא
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אורטל אפללו יצאה
סעיף  – 2אישור פרוטוקול ישיבה מס'  8מה 24/7/16
אורי :היות ואין הערות מבקש לאשר את הפרוטוקול
מבין הנוכחים  4בעד :אורי ,גיל חיים ואשר
נמנעים (נעדרו מישיבה קודמת) :צחי ,בן חסיד מנדי ומניה
החלטה :הפרוטוקול אושר ברוב קולות
סעיף  - 3אישור דוח כספי מבוקר לשנת 2015
גיל :כל דוח מבוקר מראה תמונת מצב ליום ל 31בדצמבר .ההכנסות וההוצאות זה צבירה של שנה
גיל מציג את הדוח בפני הנוכחים על גבי המסך
דוח ההכנסות הוצאות מאוזן מול התקציב
קצת יותר הכנסות מהמתוכנן כי היו הכנסות שלא תוקצבו בהתחלה
יש עודף של כ 30 -אש"ח  .זה עודף מאזני מדומה כי יש עודף של  70אש"ח בגביה בשמירה שלא הוצאו
השנה ומתוכנן ל ,2016 -תקציב יעודי.
חן :יש אתההוצאה מתוכננת על המצלמות
גיל :לכן יש חוסר בפועל של  40אש"ח שהובטחו על ידי המועצה ועדיין לא שולמו.
אורי :המגרש ספורט לא נכנס בדו"ח זה .הרו"ח חותם על הדוח גם של משרד הפנים?
גיל :כן .זוהי הצבעה פורמלית לאישור המאזן
חיים :יש פה דברים שאני ראיתי מבחינתי בזבוז של עשרות אלפי  ₪ואף אחד לא שאל .אני ברמי
(קליינשטיין) ראיתי בזבוז של  10000שח .הדברים לא הוצגו לוועד.
חן :אם אתה רוצה לעצור ולדון לפני כל שרותים כימיים המתחייבים ברישיון העסק?
חיים :אבל זה התקציב
חן :זה לא התקציב זה הביצוע .הדו"ח נמצא שבועיים אצלך
גיל :אתה יכול להעלות נושא האם הערב היה נכון או לא אבל זה לא לעכשיו .אנחנו דנים על ביצוע 2015
לא על אירוע זה או אחר שבוצע ב2016 -
אורי :במסגרת המתנדבים צריך לדעת שהיכולת שלנו לרדת לרזולוציות מוגבלת.
חיים :צריך לבחון כל סכום של נגיד מעל  10אש"ח צריך להביא לפה.
צחי :היינו בזה  ,דיברנו על זה אי אפשר יהיה לעבוד ככה.
מנדי :ישיבת תקציב ועד צריך להכין כבר .כל ועדה צריכה להגיש הצעת תקציב  .כל ועדה צריכה לבוא
ולהציג  .במהלך השנה הועדות צריכות לעבוד בתחום התקציב שלהם.
עכשיו בודקים ביצוע.
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חיים :זה משהו שיקרה עוד פעם
גיל :תעבוד מסודר.
חן :אתה במקום שכבר התנהלו דיונים לגביו .בוא אלי ואני אעבור איתך סעיף סעיף על פי בקשתך
חיים :בדיונים האם מקובל עליכם שמעל סכום מסויים יעלה להחלטת הועד.
מנדי :על הסרטון אני לא יודע ..על חוברת ג'ון גלר..
גיל :לכל הוצאה יש שיוך תקציבי ולכן אפשר לדעת עד רמת הקבלה.
חן :חובה לבקר ולהשתפר
מנדי :זה שלכל קבלה יש שיוך זה בסדר .ועדות לא יכולות לעשות מה שהן רוצות עם הכסף.
חיים :נכון שאנחנו מתנדבים אבל בניגוד לחברי ועדות אנחנו נבחרנו ויש לנו אחריות ואנחנו צריכים
לבקר .פרוייקט כזה מעל  50אש"ח צריך להלעות לאישור הועד
אורי :אני מבקש לאשר מאזן מבוקר לשנת 2015
החלטה :דו"ח כספי מבוקר לשנת  2105אושר פה אחד על ידי הנוכחים (אורטל נעדרת מההצבעה)
מנדי דהן יצא
סעיף  – 4מינוי מורשה חתימה
אורי :צריך להוריד את ליאור מהמו"ח  .בגלל שאני עובד בנק הפועלים אני לא יכול להיות מו"ח בבנק זה.
חן :על פי החלטות הוועד מחייב  2מורשי חתימה על מסמך מחייב  .בדרך כלל חותמים גיל עמל וד"ר בן
חסיד אולם לפעמים דרוש לנו דחוף מו"ח ואחד מהם לא נמצא.
אורי :אני חושב שחן כאן  3וחצי שנים והוא אמין עלינו  .אני מעלה הצעה שחן יוכל להיות מו"ח .מי בעד?
החלטה :אישור חן רייך המזכיר כמורשה חתימה מטעם הועד המקומי התקבל פה אחד על ידי
הנוכחים (מנדי ואורטל חסרים)
אורי :ועדת מכרזים וכספים .צריך להחליף את ליאור.
גיל :אני חושב שחשוב שאתה תהייה בועדות האלו כיו"ר.
חיים :מה זה אומר
גיל :לשבת פה במכרזים ,לראיין מגישים
חן :גם ועדת מכרזים וגם ועדת כספים מורכבת מ 3אנשים
אשר :מי בועדות היום?
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חן :בן חסיד וגיל והיה ליאור .המשמעות בועדת מכרזים זה שהועדה מראיינת משווה ומחליטה
כספים זו הישיבה מול הרו"ח על הדוחות.
אורי :כמה ישיבות יש של מכרזים ?
חן 3-4 :בשנה .ההגדלה משמעותה להפחית בזמינות הועדה
אורי :מי בעד להגדיל ועדת מכרזים ל5
החלטה :הוחלט ברוב קולות להגדיל את ועדת המכרזים ל( 5-ד"ר בן חסיד נגד)
אורי :מי רוצה להצטרף לועדה?
מוצעים אשר דהן וחיים אלמקייס
אורי מי בעד אשר וחיים
החלטה :הוחלט פה אחד על צרוף אורי ששה ,אשר דהן וחיים אלמקייס לועדת מכרזים
אורי :ועדת כספים .אני מציע את עצמי לועדת כספים מי בעד?
החלטה  :אורי ששה אושר פה אחד כחבר ועד כספים
אורי :הישיבה ננעלת  .להכין ראשי ועדות לגבי תקציב 2017
אשר :עד מתי אפשר להציע נושאים
חן :אני אוסף חומרים ומעביר ליו"ר שקובע את סדר היום .

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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