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נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,מניה אובולסקי ,אורי ששה ,דפנה בן יוסף (ח)
נעדרים ,:צחי צימט ,מנדי דהן ,אורטל אפללו.
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים:
 .1אישור פרוטוקול  21מה09.11.14-
ליאור :זה מתחיל להראות לא טוב שאנשים בצורה קבועה לא מגיעים.
מזכירות הוועד תשלח מחר מייל לכלל חברי הוועד ותבקש משוב במיידי לגבי הימים הנוחים
להם להמשך ישיבות ועד.
דפנה נכנסה בשעה 20:21
לאחר קבלת התשובות יוגדר יום הישיבות החדש שמתאים לרוב החברים.
גיל :מציע שהישיבה תהיה בעוד שבוע ולא בעוד שבועיים.
ליאור :מה הבעיה עם הגדרת התפקיד? אני מוכן לישיבה ,מה חסר לך?
דפנה :אני רוצה הגדרת תפקיד ,לעומת ביצוע ,לראות אם מתבצע ,למה לא מתבצע ,אולי
נראה אם צריך עוד בעל תפקיד.
חן :אם את יודעת על משהו שלא מתבצע ,למה שלא תגידי ונראה למה זה לא מתבצע .אם
מתעורר חוסר ניתן להעלות אותו באופן מיידי בשוטף לא צריך לחכות לישיבת ועד מיוחדת.
דפנה :למה לא לראות מה מתבצע מתוך ההגדרה ומה לא ולראות למה ,דוגמא :גיוס
משאבים כחלק מתפקיד המזכיר .אני מבקשת מבעלי התפקידים נתונים על מה עושים שלי
כמתנדבת אין .לך ליאור יש את כל הנתונים ,אך לי לא .מה המשימות שהוא אמור לעשות,
מה חסר לו בשביל כן לבצע .זה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להבין ,אם אנחנו משלמים
כסף על השירות שאנחנו מקבלים.
ליאור :אני מסכים איתך ,אבל יש לדוגמה ,תפקידה של שני ,יש רשימה של דברים ,החל
מרישום פרוטוקולים והתנהלות מול ציבור וכו'.
דפנה :לפני שנה הוספנו לה משרה עם הגדרה מאוד ברורה שיש לבצע ,במקרה של שני לא
מתבצע.
ליאור :למה לא לומר בדיוק מה רוצים משני או ממישהו שלא מתבצע.
אורי :אפילו בבנק הפועלים הגדול ,לא מתעסקים ברזולוציות כאלה במשימות שוטפות של
עובד .יש לך בעיה עם משהו מסוים שלא מתבצע ,תגידי.
דפנה :אתה הצעת חצי משרה נוספת של ענ"ק ,אנחנו צריכים לראות אם צריך.
אורי :אושרה בשנה שעברה משרה מלאה לרכז הנוער .אז אנחנו מממשים אותה.
דפנה :אני רוצה לבחון את העניין של האנשים אם הם מבצעים את עבודתם.
חן :יש עניין של ניהול .אני מנהל את הצוות...
דפנה :הוחלט לפני שנה להשתמש בכלים טובים לניהול שמנדי הציע .אחרת איך נדע מה
קורה?
חן :את לא צריכה לדעת מה קורה כל יום .האחריות שלי היא שכל עובד יעשה את עבודתו.
דפנה :איך אתה עושה? אין לך טבלאות?
ליאור :גם לי אין טבלאות.
דפנה :אני יודעת שראש ועדה פנתה לחן וביקשה עזרה על נתונים לשנה האחרונה .ולא
קיבלה.
חן :ישבה פה וקיבלה כל מה שביקשה.
דפנה :אפילו לתשובה של אני עסוק עכשיו היא לא זכתה על השאילתות שמסרה אחרי
הישיבה.
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חן :את רוצה לבחון איך אנו עובדים בשוטף ביום יום? את מוזמנת לערוך תצפיות ,נסדר
שולחן במזכירות...
דפנה :אני לא משוכנעת שיש לך את כל הנתונים.
ליאור :לי יש מזכיר ,שהאצלתי עליו סמכויות ,ואני חייב לומר שאין אורות אדומים ,לדוגמא:
אני לא מקבל טלפונים מהבנק על צ'קים ללא כיסוי שחילק המזכיר ,או על אי תשלום
משכורות בזמן .אני מרוצה מתפקודו של חן ומתפקודה של שני.
במידה ומתעורר משהו שאינו לשביעות רצוני או שלא מתבצע אני מרים טלפון למזכיר בו
במקום ומעיר לו על כך.
דפנה יצאה בשעה 20:32
גיל :חן מקבל מדי פעם בקשות מחברי ועד שיש בהם משום חשש לפגיעה בצנעת הפרט.
ביקשתי מחן שלא להוציא מהמשרד שום חומר שיש בו משום פגיעה בצנעת הפרט ,כל חבר
ועד שרוצה לראות חומר כלשהו מוזמן לתאם עם חן ולהגיע לראות את החומר במשרד.
אורי :סך הכל יש פה עובדים שרוצים לעבוד ונותנים מעצמם .אין פה בטלנות.
החלטה :פרוטוקול  21מיום  09/11/14אושר פה אחד.
 .2מעקב החלטות
מקלט  10ידון בהמשך הפרוטוקול.
 .3הגדרות תפקיד עובדי הוועד == ישיבה סגורה
 .4עדכון בנושא הטרקטור
הוצג סרטון של מפנה עלים (וקקי) שיירכש יחד עם הטרקטור ואפשר יהיה לתת יומיים
בשבוע ניקיון של כל היישוב .תוך  4-5חודשים נחזיר את ההשקעה ונראה כבר חיסכון
חודשי לעומת הטיטוא הידני היום.
בית המועצה הישן – האגודה רוצים לתת לאנשים פרטיים לשכור לפי מ"ר ,אך גילו שיש
לשלם ארנונה עסקית מאוד יקרה המרתיעה את הפונים .מה עוד שיעוד הקרקע אינו
מאפשר זאת.
המגרשים – תתבצע מדידה מחר ויכנסו לשלב תכנון ופיתוח ,ייתכן שניקח מכספי פיתוח
כדי להשלים הפרויקט.
בית לולה ומועדון תנועות הנוער נכנסים לוועדה ב 7.12-לקבלת היתר.
בית הכנסת – יש  ₪ 64000תב"ר לתחזוקה וביוב .מבוצע ע"י חברה כלכלית.
הועברה רשימת יועצים והשבוע נגבש רשימת דברים שיש להכניס לבית לולה :חשמל,
מים וכד'.
יום רביעי היה המפקח של בית לולה ,אמר שבנתיב הקריטי יש מעלית שצריך להביא
מאיטליה ולוקח זמן.
אורי :נכון שהמועצה איטית ,אבל תפעיל אותי ואת ליאור גם ,לדבר עם גנית ולהזיז עניינים
מהר יותר.
חן :אתה מוזמן לדבר איתה פעם בשבוע ,זה מה שאני עושה.
ליאור :עוד חודש יהיה טרקטור ,תונח אבן הפינה לבית לולה וכבר מודדים את המגרשים.
הדברים מתקדמים ,גם אם לאט.
רשמה :שני גולדין

