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נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,מנדי דהן ,צחי צימט ,אורטל אפללו
נעדרים :מניה אובולסקי ,דפנה בן יוסף ,אורי ששה
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :רינת ברטוב
 .1אישור פרוטוקול קודם 44/10/41
תוקן משפט בפרוטוקול לבקשת צחי.
ליאור :מבקש לאשר את הפרוטוקול – אושר ברוב קולות .אורטל נמנעת כי לא נכחה בישיבה.
 .2טבלת החלטות
חן :בנושא הטרקטור :פגישה עם אילן לגבי רכישת טרקטור לפינוי גזם וגושית .אילן אישר
רכישה מכספים שאמורים להגיע ממשרד הפנים והטרקטור יתוחזק מכספי הוועד המקומי,
כולל השתתפות מועצה והשתתפות היישובים מי עמי ומצפה אילן .אמורים להגיש למועצה
הצעות מחיר .עומדים בקשר עם  4ספקים .רכישה מיד שניה  +עגלה.
הכנו את מתחם הגזם לבקשת המשרד לאיכות הסביבה .נזמן את המשרד לאיכות הסביבה
לביקורת בשבוע הבא בתקווה.
ליאור :זה יעזור גם בביטחון ,בחילוץ והצלה ,ב עוקבי מים .גם במה שקורה היום ,אין ספק
שטרקטור יסייע.
חן :בנושא הבנייה באזור הציפור .עוד שבועיים נדון בנושא הזה ,אם יש צורך ,יש להעלות עד
אז שאלות .ליאור :יהיה דיון שבו נלבן את כל הסוגיות ובסופו של דבר נצביע על המיקום של
מועדון הנוער ובית הכנסת .אני מציע להעביר אימיילים בינינו חברי הוועד ולפתוח דיון כדי
שנגיע מוכנים.
 .3סקירת תקציב ופעילות הצופים
גיל ורינת :מציגים מצגת על פעילות הצופים ותקציבם.
מנדי נכנס21:22 :
חן :אילו פעולות נעשות כדי למשוך חניכים שהם לא בליבה?
גיל :ככל שהשבט יהיה גדול יותר ,כך ירד סבסוד הוועד.
רינת :השנה אין צפי להרבה ילדים ,שכבה ג' היא רק  32ילדים ,מתוכם אנחנו מקווים ש33-
יגיעו לצופים .שנה הבאה יהיה יותר טוב מבחינת פול של מדריכים .השנה היתה רזה יותר
בעניין המדריכים .כשיש מדריכים טובים ,יש מבחר ,ההדרכה טובה יותר והם מצליחים
להביא יותר חניכים.
חן :איך מגייסים ילדים בשכבות ד-ח שמצבם פחות טוב?
רינת :כשהרווחה עוזרת ,זה עוזר.
חן :איך שיתוף הפעולה עם רכז הנוער?
גיל :עם רכז הנוער הקודם איתי ,היה סנכרון מעולה עם מתיאס .עם גיא עוד לא יצא ,כי הוא
רק התחיל.
חן :הצטיידות?
גיל :עד לפני שנה לא יכולנו להצטייד בכלל .השאלנו ציוד משבטים אחרים .ואז עשינו יום כיף
בשוק הפשפשים והצטיידנו בתנור ועוד כמה דברים יד שנייה והם עובדים .עבר ביקורת.
ויחזיק לשנים.
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צחי :לפי השאלות נראה שאתם רואים את המצגת פעם ראשונה .אם כבר עלה נושא ניהול
תקין בעניין של מוסר כפול ,כאן זה טריפל .מציגים גם תקציב ,גם נתונים והכל בדיעבד.
גיל :ועדת חינוך קיבלה את כל הנתונים מזמן.
צחי :אני מבקש כבר חודשים מועדת חינוך את התקציב .יש לדעתי קבלת החלטות לא טובה,
ככה לא עובדים .אנחנו כבר בספטמבר וכסף ציבורי נשרף .צריכה להיות ועדת תמיכות
מסודרת ,שמחליטה כמה היא עוזרת ולמי .הסכום הזה נכנס לתקציב הכללי ללא פירוט .נכנס
בצורה שרירותית ומאוד כוחנית .מצד שני אהבתי את מה שראיתי ,ואם היתה קבלת
החלטות מסודרת אולי הייתי משנה את דעתי .אני לא מכיר את המידע .אני לא יודע כמה
תקציב מומן על ידי הוועד הממונה .לפי גיל נצטרך להוציא עוד כסף ציבורי.
גיל :אמרתי שככל שיהיו יותר ילדים ככה יהיה פחות סבסוד.
צחי :אני רוצה לדעת כוועד איך זה הולך להיות שנה הבאה?
ליאור :למדנו משנת הפעילות הראשונה שלנו ,בפירוש נדאג לאשר את תקציב הוועד לפני
שנת הכספים  .2312עד אוקטובר יהיו תוכניות עבודה מסודרות וניכנס לסדר ענייני בעניין
התקציב.
גיל :התקציב לא היה מוכן כי הוא היה גרעוני.
ליאור :היות ואנחנו יודעים לעמוד מאחורי  1.342מש"ח שיצאו מהוועד לטובת יישור קו.
לדוגמה הרכב שנקנה משוטף ₪ 323,333 ,שהושקעו בבריכה מתוך שוטף ,בניגוד
להבטחה .אני בעצם נמצא בפלוס של  1.342מש"ח ונקים צעקה במועצה ונבקש לקזז
מהחוב .מבחינת חוקיות העניין ,ברגע שמתקבלת החלטה נוכל לעשות זאת .הבסיס הוא
שהוצאנו  1.342מש"ח מהשוטף ואנחנו נמצאים ביולי כשבקופתנו עדיין כסף ,נוכל לרצות
ולספק את החלומות של הוועדות .זו גם אופציה שתעלה לקראת אוק'-נוב' .האם יש לך עוד
משהו כלפי הצופים עצמם?
צחי :יש לי ביקורת חזקה מאוד נגד ועדת חינוך .לצערי אין שם סדר עדיפויות .עוד בקיץ
דיברנו על גני הטרום שאין שם מתקנים ,אורי פתר את זה בקטע של נשים נדנדות .השקעת
הוועד המ קומי היתה נדנדה .אני רוצה לדעת את כל המפרט הגילאי של כל ילדי היישוב ,מה
הם מקבלים .זה שיש צופים זה נהדר .אין לי משהו שמפריע בצופים או שאני נגד תנועת
נוער .אני לא רואה את זה מגיע מהוועדה .לדעתי זו ועדת נוחות .עד נכון לרגע זה אין ספריה
ביישוב הזה .זה חלק הכרחי בנושא חינוך .ויש לקוחות לא מעט .היה רגע שאמרנו נסגור את
המשחקייה כי אין כסף .אני מישיבת מטה מול מטה יצאתי אופטימי .אנחנו הראשונים
שנילחם איפה שצריך .לטובת כולם .עד שזה לא יפתר ,צריכים לשבת ולפרק את הדברים
שיהיו נוחים ומתאימים לכולם .סכום של  ₪ 1333ועדה יכולה להוציא בצורה גורפת ,אבל
סכומים גבוהים יותר צריכים לעבור דרך הוועד .צריך ללכת למועצות שונות וללמוד .דיברנו
על המודלים עם המועצה ועל התקציב .צריך להיות פתרון כולל לכולם ,גם בתקצוב.
אורטל :אני רוצה לשאול שאלה מגעילה ,למה אני ,כתושבת היישוב צריכה לממן את
הצופים?
מנדי :למה תושב היישוב צריך לממן גן משחקים לגילאי  ,4כשאין לו ילדים בגיל הזה?
אורטל :למה צריך לממן את בית הספר שממומן על ידי משרד החינוך?
מנדי :כי זה היישוב וזו הקהילה.
רינת :כי אותו הנוער יכול היה להתפרע ברחובות.
אורטל :שיתפרע.
רינת :יש גינה לידי והנוער שהתפרע שרף את הצמחייה בגינה ועשו ונדליזם .זה יכול להיות
ונדליזם בגינה שאליה את לוקחת את הילדה שלך .את מונעת בעיות ומשקיעה בקהילה .יש
פה קייטנה של חודש שלם ,במשך חודש וחצי יש פה קייטנה של נוער שבמקום להתעסק
בשטויות ,מתעסקים בהכנות למחנה הקיץ.
צחי :כמה אחוזים מהנוער?
רינת :שליש מהנוער של י' עד יב' ,ט' זה חצי ויש את הימים שהם מעסיקים את ד'-ח' ,זה
סבבה לגמרי בעיניי.
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צחי :זה לא אחד בתנועת הצופים והשני עבריין ,כך זה נשמע.
רינת :לא אמרתי ככה .הסיכוי גדול יותר .אם משווים לפרדס חנה ,היא משלמת לכמה
תנועות נוער.
ליאור :למה אנחנו משלמים לשיקום הבריכה ,יבוא מישהו ויגיד אני לא הולך לבריכה.
מנדי :אנחנו קהילה ומחליטים בסוף בשביל כולם .אבל למה שהצופים לא יהיו מעורים יותר
בחיי הקהילה ,לדוגמה ,למה הצופים לא עושים פעילויות מעבר לימי שלישי ושישי גם
לקטנים?
רינת :בלוח השנה של הצופים ,יש לנו בין  13ל 12-פעילויות קהילתיות.
מנדי :לא פורימון.
רינת :הולכים לבית הספר ,לקייטנה ועוד .כשאתה לוקח  22שכב"גיסטים ,עם כל המבחנים
שלהם (י' ,יא ,יב) ויש להם חוגים ועוד פעמיים בשבוע את הפעולה שהם גם מכינים אותה
וישיבות.
מנדי :קחו את ז'-ח' למשל ,דחפי שניים במועדון א'-ו' ,קודם כל הם יעזרו ,יראו אותם עם
המדים...
אורטל :אני בעד התנועה ,אני אדם מהיישוב ששואל...
צחי :יום השואה לדוגמה ,לא השתתפתם השנה ,למה לא?
רינת :השתתפנו.
צחי :דפנה אמרה שלא השתתפו.
צחי :אין פה ליבה קהילתית ,יש משהו שאנחנו רגילים.
ליאור :יכול להיות שהם מעורבים פי  3מפרדס חנה ,או באר שבע .יכול להיות שלא ,אתה לא
יודע.
מנדי :בתור חברי ועד צריך להחליט שכשמעבירים תקציב ועד לא משנה מה ,אני שותף ואני
רוצה לוודא שבתור נציג התושבים ,התושבים מקבלים משהו מזה .אי אפשר לייצר משהו
שהוא על-ועדתי.
ליאור :אנחנו חוזרים לנוהל.
צחי :אין פה את הנדבך הקהילתי ,מה עושים?
רינת :יש את הנדבך הקהילתי ,ושוב אשלח במייל את מה שהצגתי.
מנדי :זו השאיפה שלי אל מול סכום לא מבוטל מתוך תקציב של הוועדות ,זה הרבה.
רינת :לגבי חינוך .כשאתה משקיע בחינוך ,לא תמיד אתה יכול וצריך לראות את התוצאות
שלו בכל עת .אנחנו מצפים שיהיה לנו רווח כלשהו ,אבל הוא לא תמיד מדיד .והוא תורם
חברתית לאורך שנים.
מנדי :כמה חניכים יש בצופים ,כמה הם תושבי היישוב?
גיל :זה במצגת 212 .סך הכול ,רובם מקציר .אלו מהיישובים האחרים משלמים אותו דבר,
אין משם הרבה.
ליאור :הוצגה סקירה מלאה ומקיפה על פעילות הצופים ,הוועד מבקש מוועדת חינוך
ומהנהלת השבט להקפיד ולתגבר את מעורבות השבט בפעילויות קהילתיות כדי שכולנו נצא
נשכרים מהפעילות החינוכית הענפה והברוכה שבצופים .ולהגדיל ולעמוד ביעדי הגיוס של
ילדים נוספים וזאת כדי שהוועד יוכל להמשיך ולתקצב בצורה הוגנת את השבט על מגוון
פעילויותיו.
 .4הבהרות לגבי מתכונת הפעלת שער נופית
צחי :מי הוציא את הנוסח? למה אף אחד לא חתום? זה בניגוד להחלטת הוועד.
חן :ועדת ביטחון נדרשת להביא תוכנית איך זה יפעל ,בינתיים השער יהיה פתוח לפי המלצת
ועדת ביטחון.
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 .2הסכמות עם חכ"ל בנושא אחזקת גני משחקים
ליאור :הוסכם עם עזרא על  6גנים בסופו של דבר .החכ"ל תעשה תיקנון ואנחנו נשלם על
שלושה גנים.
חן :יש להעלות את נושא גן משעול הפטל מול ועדת חזות היישוב.
 .6עדכון ביקור משרד הביטחון בקציר
ליאור :כל גורמי הביטחון הגיעו לקציר ,היתה סקירה בטחונית .לא מעודדת ,מרכיבי ביטחון
לא יהיו שנה הבאה בשל החלטה ממשלתית.
חן :אנחנו יישוב קו תפר לא מתוקצב.
ליאור :סגרנו עם עמיקם על  1מש"ח להסדרת...
חן :הסדרת הגדר כולה ,הסדרת תאורה ,לסלול את הדרך עם אספלט ועוד כמה דברים.
ליאור :לאור המצב ,ניצלנו את העניין לכך שצריך טרקטור .לא נעים מה שקורה ונקווה
שנחזור לשגרה.
 .2אירוע שיא מופע קיץ מרכזי
ליאור :לאחר מאמצים רבים ,חיים אלמקיאס בזכות הקשרים שלו בענף ,חשב על דני
סנדרסון כמופע לכל המשפחה .קונצנזוס ,מופע קיץ מדהים.
חיים לחץ אותו לרדת במחיר( .מציג טבלה) .מישהו העלה על דעתו לפני שנה שדני סנדרסון
יבוא ויופיע בחורשת הזיתים? מדובר על ה .2282-יצא מכתב ממני היום לאגודה לתמיכה של
 .₪ 23,333נקווה שיעזרו.
מנדי :אם נחליט על פעילות סוף שנה לכלל המועצה ,אפשר להרגיל אותם שכל סוף קיץ
עולים לקציר ,זו יכולה להיות מסורת.
ליאור :צריך להחליט עד מחר כדי שנוכל לקבל את המחיר הזה .אירוע סוף הקיץ ופתיחת
שנת הלימודים בנוכחות ראש המועצה ,מחצלות וכו'.
חן :דוכני מזון להביא.
מנדי :כל עוד זה דרך ועדת תרבות ומוכנס לתוכנית העבודה ,הפער של הוועד המקומי זה
חריגה של .₪ 6233
חן :חריגה של  13%מהתקציב השנתי.
אורטל יצאה22:23 :
החלטה :אושר המופע עם חריגה של עד  ,₪ 13,333אושר פה אחד.

רשמה :שני גולדין

