ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 44/10/2141 42/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,אורי ששה ,דפנה בן יוסף ,מניה אובולסקי,
מנדי דהן ,צחי צימט
נעדרים :אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :גלית בן דע ,לני (יעקב שוורץ) ,שרית לומהולט
 .1אישור פרוטוקול קודם 21/11/41
חן :הוכנסו תיקונים בהתאם להערות דפנה (מסומן בצהוב) .דפנה :תודה.
ליאור :אם אין בעיות ,נא להצביע.
החלטה :הפרוטוקול אושר ברוב קולות .צחי נמנע – לא נכח בישיבה הקודמת
 .2מעקב החלטות
ליאור :שבוע שעבר דפנה העלתה סוגיית פרויקט סיום גני המשחקים ,הבאתי את הפרוטוקול
האחרון שעליו חתום בני וייס .יש המלצה לסיום מהוועדה לחזות היישוב.
השבוע היה המודד ,נסיים את השלמת משטח הגומי ,הצללה והעברת המתקן.
חן :עד שלא נגמור את התכנון של ההצללה אין טעם להעביר את המתקן.
ליאור :יצא מכתב לחברה הכלכלית בעניין סיום העניין .רוצה לסיים תוך שבועיים-שלושה.
מנדי :דיברנו שלא עוצרים ומצד שני החכ"ל אמרו שהרבה גנים כבד עלינו ,צמצמו גנים ולתת
מימון להסרה של הגנים היה שנרכז כמה גנים ויקחו על עצמם את האחזקה .מנדי :רמי עייני
אמר שעלות העברה היא עליהם וגם השדרוג של הגנים והשיפוץ .גם במשעול הפטל יהיה
כיסאות והצללה.
פינוי גזם :נעלה במטה מול מטה .בשאיפה להעביר למועצה.
מנדי :אי אפשר שכל דבר אנחנו ניקח על עצמנו כשזה בעצם קשור למועצה.
ליאור :הכספים שהובטחו לקציר לא הגיעו .נכון שגם המועצה לא מטפלת נכון ומזמן היה
צריך להיכנס בהם .הבנתי שהם כן הולכים למשרד הפנים .שנת  2112נגמרה מאוזנת
והייתה ציפייה במועצה למטה שהיישוב יתרסק.
צחי :זו לא חוכמה ,הכול שילמנו מכיסנו.
מנדי :יכולנו לעשות יותר אם המועצה הייתה משלימה .הנושא של פינוי הפסולת מתעכב
יותר מחצי שנה .צריכה להיות אחריות מועצה .לומר שמגיע לנו אבל אין את הכסף .שיחתמו
שמגיע לנו.
ליאור :מזכיר המועצה אמר תודה שהכנסתם אותנו לגרעון מזה  21שנה .מול  21-01איש
ממטה המחוז בחיפה.
צחי :בעיה שיטתית במועצה שלנו שכלום לא כתוב.
מנדי :תן לנו כתוב :מה אתה נותן ,מה אתה מתחזק וכו'.
צחי :אני לא מאמין שאם נקבע פה עובדות בשטח נקבל את הכסף אחר כך ,כך זה נראה לי.
ליאור :תפקידו של הוועד ושל כל מי שיושב בשולחן לגרום לזה ששגרת החיים ביישוב
תמשיך.
צחי :נאסוף את הזבל ונשים בחנייה של המועצה.
מנדי :אפשר לעשות את הכול אצלנו ,להביא את המגרסה לפה ,להביא את הטרקטור לפה.
רק חסר המגרש של הגזם.
חן :העלו עכשיו דרישה חדשה :לבנות סוללות .אני מחכה להצעת מחיר.
ליאור :אולי קירות בטון?
דפנה :דווקא דיברנו על כך שזה איכות הסביבה ,אז בטון לא הכי מתאים.

ועד מקומי קציר
ליאור :לגבי יו"ר ועדת חזות היישוב :בחזות היישוב יש בחור חדש בשם שי דהרי שהוחלט כי
ייכנס לשלושה חודשי ניסיון .מחר אנחנו נפגשים.
 .2מטה מול מטה  -הכנה
חן :נשלח מכתב של האצלת סמכויות שלפיו נדון במטה מול מטה עם המועצה .החל בתפיסה
של המועצה יישוב קהילתי בעל אופי עירוני למול מה שהם רגילים היום .המודל של המועצה
היום מבוסס על קיבוצים ומושבים ולשנות את המודל יהיה קשה מאשר להביא התאמה של
האצלת הסמכויות ליישוב עצמו.
כל דבר שנוריד מאיתנו אנחנו נשלם אחזקה.
מנדי :אתה יודע כמה העלות של כל זה? אולי לבקש עוד תוספת לפי העלות.
חן :אני לא יודע הכול ,רק מה שהיה שנה שעברה .תחזוקת כבישים לא השקענו שקל ,אז אני
לא יודע להגיד .היום צריך לעשות סקר של כל המדרכות ,כל הכבישים והעצים יעלה כמה
אלפי שקלים ותיקון יעלה כמה מאות אלפי שקלים.
מנדי :גם אם זורקים אליהם חזרה ,צריך לקבל מענה הולם.
אורי :אם עושים סקר כמו שצריך וצריך חצי מיליון ,תתעדף לי את זה.
חן :אני יכול להגיד את רוב הדברים כאן כמה עלו.
גיל :הרוב לא מתאים ליישוב כמו קציר.
ליאור :אנחנו יכולים להכניס את היישוב לגירעון בהצבעה .ולהגיד לנתן שחסר לנו.
מנדי :מכונת טיאוט של פעם בשבוע יעילה יותר ממטאטא רחובות אחד כל יום.
צחי :בשיטה של מה חסר לנו לא יהיו רזרבות.
ליאור :אם אני נתן ,אני אשאל למה בקציר משלמים פחות ארנונה .מה תגיד לו? צחי :אם אני
צריך אני אגיד לנתן ,תביא אותי לרמה של יישובים עירוניים בארץ ,אז כולם ירצו להעלות
ארנונה.
גיל :זה ביצה ותרנגולת ,נתן יגיד לך תשלם יותר ארנונה תקבל יותר.
צחי :טעות גדולה זה שעבודת ההכנה היית אתה צריך לעשות (נתן) ,אתה קלטת יישוב שלא
רצית .לא רוצה עדיין ,אז תעביר אותנו לצפון שומרון אם אתה לא רוצה.
מנדי :צריך להביא את היישוב לסטנדרט .אני בעד להעלות בעוד שני  ₪אבל לקבל רמה של
קיסריה ,שאין מדרכות מתנדנדות ,אין בורות בכביש ויש גינון כמו שצריך.
חן :לקיסריה יש אזור תעשייה שמזרים כסף.
ליאור :למנשה יש את מחצבת ורד .דפנה :שאנחנו סובלים ממנה.
צחי :אנחנו אולי צריכים ללכת למשרד הפנים .למרות שאין לנו את הזכות ,כי יגידו לנו ללכת
למועצה.
חן :פקח סביבתי מונה דרך המועצה ,עופר עובר להיות הפקח המועצתי.
מנדי :צריך הכנה מדוקדקת .כולל מיפוי היכן יש לתקן.
חן :אין צורך ,אני בא עם דרישה לחצי מיליון שקל ותמונות.
מנדי :חייב מיפוי.
חן :אין לי אמצעים .עניין מעין זה צריך להיעשות ע"י המועצה כחלק מתהליך קליטה.
דפנה :אז סקר משקף ,לתת דוגמאות למקומות עם סכנת חיים.
מנדי :ישיבה כזאת צריכה להיות אפקטיבית .לא להגיד כמה כסף .אני אבוא עם צורך לקיים
סקר מקצועי .והנה דוגמאות.
צחי :יש פה תהליך של קליטה שלא מותאם לשום דבר שעשתה המועצה אחרי זה .אנחנו
מבקשים יועץ או גוף שמוסמך לקחת יישוב ,לפרק אותו ,זאת קציר ,יישוב עירוני – מה הצורך
שלו.
אורי :נצטרך להימנע מהארנונה ,כי אם בקיסריה גובים  04ואנחנו  ,04זה לא מעניין.

ועד מקומי קציר
חן :הישיבה היא מול כל מנהלי המחלקות .יש לעבור מחלקה מחלקה ולשאול איך הם נערכו
לקליטה .כמו למשל מחלקת רווחה ,היחידה שנערכה לקליטה .אתה עומד מול  21מנהלי
מחלקות.
ליאור :כדי לנצח ,אנחנו צריכים לדעת מה הוא לא מתקצב ולא עושה.
אורי :הייתי מתרכז בכסף הגדול .כמו למשל בתחזוקת כבישים ומדרכות.
ליאור :אחד – שהוא לא מתקצב ולא עושה ושתיים – שהוא לא מתקצב ועושה בחסר.
גיל :הייתי מוסיף מודל של יישובים קהילתיים אחרים.
מנדי :אנחנו צריכים להילחם שיבנו מודל שמותאם לקציר.
ליאור :זה ייקח הרבה זמן.
דפנה :במקביל .לא במקום.
חן :צריך לומר להם להתאים מודל שמתאים לקציר.
מנדי :צריך להתחיל במה לא מתקצבים ולא עושים .אחר כך במה מתקצבים אבל בחסר.
ולאחר מכן לומר שהמודל לא מתאים לנו ויש לנו צורך לבנות יחד את המודל שלנו.
דפנה :בנוסף צריך לעשות סקר מקצועי ,גם של התושבים וגם של התשתיות.
ליאור :בעקבות קליטת  21%יותר תושבים ,אלו תקנים קיבלתם עוד?
אנחנו מתחילים לעבוד על מצגת הפגישה .דפנה :צריך לעשות חזרה.
ליאור :נעשה מצגת ,כל אחד יקבל נושא לדבר עליו .עוד שבועיים נציג טיוטה.
גיל :לא להעלות הישגים.
ליאור :נגיד שחיכינו בסבלנות שנה וחצי ,אנחנו עכשיו על הסף ,צריכים כסף.
דפנה :אני רוצה התייחסות ליישוב .לא רק כסף.
חן :התאמה.
ליאור :שינוי המודל.
ליאור :צריך לדבר עם גוזלן ,ולומר לו שאם מגיעים רק  2אנשים הוא צריך לקרוא להם לסדר.
דפנה  +שני :לזמן את המליאה לישיבת הכנה.
בן חסיד :צריך להיות מוכנים עם מכתב מוכן גם למשרד הפנים .לא לפי הכסף ולא לקחת
עליהם.
ליאור :יש הגיון ,הוא יגיד שהוא יעשה ולך תדע מה הם יעשו במקומנו.
 .0התפטרות רכז הנוער
אורי :לפני שבועיים הרכז הגיש את התפטרותו .הוא בא מתנועות הנוער והעבודה בקציר היא
לא עבודה של תנועת נוער .הוא לא עבר לאזור והוא מצא עבודה בתחום תנועות הנוער
במועצה שהוא גר בה .רכז נוער זה לא מובנה כמו תנועה .ויותר נוח לו שם.
דפנה :מה אפשר ללמוד מזה? כי יש פה תקלה.
אורי :ישבנו בוועדה והחלטנו שני דברים .תיאום ציפיות מדויק יותר ודבר נוסף ,פגישות רבות
יותר בשוטף.
דפנה :דיברתם איתו מה החזון שלו?
חן :הוא הציג איך הוא יביא את האנשים ,מה סדר הפעולות.
אורי :לדעתי מה שהוא ראה זה את ההתחלה ולא הסוף.
גיל :דיברתי איתו ארוכות ונכון שהציעו לו עבודה טובה ,אבל מה שהבנתי שאם היה לו יותר
מעניין ויותר אתגרים ,אז זה היה אחרת .הוא אמר שהוא מת משעמום .הנוער בקציר לפי
דעתו מתחלק לשלושה :אלה של הצופים .אלה שיש להם את העיסוקים שלהם ולא רוצים
שום דבר אחר ויש את המעטים שצריכים טיפול ,אבל פרטני ,אחד על אחד .כ 11-11-איש.
הייתה חסרה לו הכוונה לדעתו.
מנדי :הייתי מחלק אולי את התפקיד לשתיים –  1שיפתח את המועדון ויהיה בייביסיטר ו1-
שיפעל בשטח.
גיל :הוועד הקצה משרה מבחינה תקציבית.

ועד מקומי קציר
אורי :יש  011ילדים 111 ,מתוכם בצופים .יש פרויקטים של המועצה שצריך לתפוס ויש נוער
קצה.
דפנה :אני הייתי רוצה שחברי ועדת חינוך האמונים על הנוער ידעו מה החזון ,כיצד להגיע
לחבר'ה שלא בצופים ,ל 211-חבר'ה האחרים.
רשמה :שני גולדין

