ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 44/16/4141 41/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,אורי ששה ,מניה אובולסקי ,מנדי דהן ,צחי
צימט ,דפנה בן יוסף
נעדרים :אורטל אפללו ,מנדי דהן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :פבל שטיין ,גלית בן דע ,מיכאל וייצמן ,עומרי שטרן ,חיים יפים ,טלי גאון ,רון ליש,
רוני בן דע ,אילן בר ,גילה אורן ,אביטל כהן אהרוני ,שרית לומהולט לוי
 .1אישור פרוטוקולים קודמים  40/10/41ו14/16/41-
דפנה :שאלה לגבי פרוטוקול  :11ועדת ערר להתעדכן מה קורה עם זה .ולהפנות תשומת לב
לפרוטוקול המועצה מס'  11מתאריך  .21.2.11כתוב כי היועץ המשפטי של המועצה אמר
שלא ניתן לכפות קנסות על פי חוקי העזר של המועצה .אם כך למה צריך פקח.
חן :אנו לא כופים קנסות ,אלא השתת עלויות.
דפנה :מקריאה את השורה שבפרוטוקול המליאה .11
חן :אין קנסות ,אלא השתת עלויות.
גוזלן :כל נושא האצלת הסמכויות שהוועד קיבל אישור מהמליאה .לכן צורת האכיפה היא לא
חוקית .זה במסגרת האצלת הסמכויות .חן :קיבלנו את האישורים מעו"ד נחליאלי ,עוד לפני
התחלת עבודת הפקח.
חן :אין צורך באישור משרד הפנים כדי לחייב עלויות.
דפנה :יש לברר את העניין ואם אכן צריך את הפקח.
ליאור :הוועד מתבקש לבדוק אם אכן המלצת היועמ"ש נחליאלי בנושא השתת עלויות אשר
אושרו לוועד על ידיו בעינן עומדות.
דפנה :יש לבדוק את יעילות עבודת הפקח .לראות אם זה יעיל ואפקטיבי .במעקב החלטות.
יש עדכון על גני משחקים מה קורה?
ליאור :גן המשחקים אשכול גנים ,גודר ,סיימו את הגומי .נבנתה קונסטרוקציית מתכת ואני
מקווה שתוך שבועיים יסתיים הכל.
לגבי הגנים האחרים .עדיין ויכוח כבד מאוד עם החברה הכלכלית כמה יאושרו .אנו דורשים 9
גנים .הם מתעקשים על  1גנים .תיערך ישיבה עם מנכ"ל החכ"ל כדי להגיע להבנה על מספר
הגנים המתוקצבים.
דפנה :פרוטוקול מליאה  11ציינו במפורש כי ממשיכים בהבאת מגרשי הילדים לתקינה על
ידי הממונה במשרד הכלכלה .אני רוצה לציין שבמפגש מטה מול מטה אתה הצגת מאוד יפה
ויש לבדוק מתי יש הפורום המצומצם ומעלים זאת .אין אף גן משחקים בתקן.
ליאור :מועצה שיש לה תקציב מתחילה לפעול ולמי שאין (כמונו) צריך לבדוק אם מוציאים
התראה על סגירה .חן :אנחנו ביקשנו מהחכ"ל או לתקנן או לסגור.
ליאור :מבקש לאשר את הפרוטוקולים – אושר פה אחד.
מבקש לדלג על סעיף מעקב החלטות בשל ריבוי משתתפים ולהגיע ישר לסעיף .1
 .2בניית מבני ציבור בשטח חום (מתחם הציפור)
עומרי :אנחנו ועדה ללא יו"ר.
טלי גאון :הבנו שאין מניעה להתנהל ללא יו"ר כל עוד יש ישיבות קבועות.
טלי מציגה מצגת של ועדת חזות היישוב.
 .1מטה מול מטה – הכנה
מתקיים סיעור מוחות על המצגת.

ועד מקומי קציר
מהלך הדברים :הוצגה המצגת והושגה הסכמה על זרימהת הדברים (מצגת מצורפת
לפרוטוקול).
 להוסיף נתונים ומספרים על גיוון האוכלוסיה. גני משחקים – לשלב להתמקד בשיקום תשתיות  +גינון  +ניקיון .גזם. בעלי משרה לפני וכמה היום. להתחיל שקופיות שעשינו  +בריכה בריכה 133 :אש"ח מהשוטף מה עשינו מול מה עדיין חסר לנו – ביטול מרכיבי בטחון.פבל :יש החלטה לסגור גן בשל פחות מ 11-ילדים.
ליאור :יש בריחה לגשר על הואדי .יש להחזיר הילדים .מדובר בביצה ותרנגולת.
יש עיסוק בשולי (בפייסבוק) במקום בעיקר .יש כוונה לפעול להחזרת הילדים .יש שעושים
ויש מרעילי בארות.
פבל :מקבלים כמו כל היישובים.
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ועדות ומתנדבים – אנו את חלקנו עושים .כמה מתנדבים בוועדות .מה עשינו.
מימוש תוכניות – איטי מאוד.

הסיכום לדיון .1 :התאמת המודל של המועצה לקציר
 .2הבאת היישוב למצב  .3יישור קו.
 .1חממה הידרופונית
מנדי :נבנתה החממה ,קונסטרוקטור אישר ע"י גילה .התקציב  21אש"ח בוצע.
תומחר חשמל בחוסר .ולחבר לפי תקן  +חשמלאי בודק.
חן :סה"כ יתרה בתקציב ועדכ.₪ 112-
מנדי :הכסף להשלמת הפרויקט קיים בבי"ס אך זה יחסל את היתרות של ביה"ס.
צחי :למה לא לפנות למח' חינוך .עמותה יכולה לבקש תמיכות.
מנדי :אין היענות מתנדבים .רציתי להציג הדבר מסודר.
חן :בעיה חוקית להעביר כסף לבי"ס .זה גורם בעיה התנהגותית של תלות בית הספר בועד
במקום להעלות מצוקות במועצה.
ליאור :מנדי מבקש תוספת המהווה חריגה של  03%מהתקציב שאושר בועד .זו פשלה
בתכנון.
מנדי :אכן היתה בעיה בתכנון.
החלטה :מנדי יבחן דרכים ובמידת הצורך יציג לאישור הוועד.
 .1בעיית צריכת אלכוהול של בני הנוער
אורי :מעדכן לגבי הפורום שכונס עם כל הנוגעים בדבר .לא ניתן להתעלם מהתופעה .הוקם
צוות היגוי אשר יהגה קמפיין עם שילוט וגישה לכל הורה וילד.
גיא אומסי גויס כעובד שעתי לחודשי הקיץ .במידה ויצליח ,ועדת חינוך תבחן המשך
העסקתו .סקירה מה בוצע על ידי גיא בימים שכבר עובד בפועל.
ליאור :על הילדים להבין המשמעות של רישום במשטרה .שילוב של הפחדה וחינוך.
אורי :קשה לגדל מתבגר ועל ההורים לעשות מאמץ.

ועד מקומי קציר
צחי :יש מקומות וערים שחל איסור על כניסה לגנים ציבוריים לאחר  22:33והפניה למועדון
נוער.
 .0ביטול תקציב מרכיבי ביטחון
עדכון ומשמעויות בתקציב .2311
ליאור :בעיית הקבצנים והשפעתה על קציר .ניהלתי שיחה עם מוטי מפקד תחנת עירון
והתרעתי על התופעה בכביש ראשי כ .01-יש לפעול ולרכז מאמץ בעניין .על הציבור להציף
את  133בקריאות בעניין .במידת הצורך תבוצע פנייה למפקד המחוז.
 .1ועדת ערר
יש לבחון מתנדב מועדת חזות היישוב לשמירת האיזון בהרכב ועדת ערר .ינתן שבוע להגיב.
המידה ולא תיהיה היענות יאושר מינוי ענת סהר שפרן כחברה בועדת ערר.
רשמה :שני גולדין

