ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 14/14/4141 3/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,אורי ששה ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,דפנה בן יוסף ,מנדי
דהן ,אורטל אפללו ,גיל עמל ,צחי צימט
נעדרים:
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
 .1אישור פרוטוקול קודם
חן :אחרי אישור הגירעון ,יש לחלק כ 077-אש"ח בין הוועדות ,על כך ידובר בישיבה של ה-
 - 11.2.11ישיבת התקציב .ב 1.2-תרגיל צח"י .היתה סימולציה ב ,21.1-היה תרגיל
סימולציה טוב ,יש דברים שצריך להשלים ,חלק ממקורותינו וחלק נדרוש מהמועצה .היום
נערך סיור מקדים עם קב"ט המועצה .מועדון הנוער ישמש כחמ"ל.
היום נערכו ראיונות למשרת רכז נוער ,היה סשן איכותי ביותר ,מתוכו נבחר אחד שגם הומלץ
על ידי המועצה האזורית.
החלטה :פרוטוקול  2411אושר פה אחד.
 .2טבלת מעקב החלטות
חן :יש הרבה החלטות מיולי אוגוסט שלא התקבלו עדכונים לגביהן.
צחי :הייתה ישיבה בנושא תיירות במנשה ,ישיבה טובה יחסית .יש מה לעשות ,רק צריך
לפעול בעניין.
חן :צריך אישור לגדרות ואז אפשר לבקש מהמועצה לפנות ,כי יהיה מרכז .ברגע שיש מרכז
הם יפנו ,כי זה ההסכם.
אורי נכנס ב27:07-
ליאור :בשל הערתו של מנדי בנושא שאם לא מבצעים החלטה ,יש להעביר חזרה לוועד ,אני
מציע לעבור לצבעים בטבלה ,ואז נוכל לסמן .חן :ירוק ,צהוב ,אדום.
חן :לגבי ועדת ערר ,חייבים לקיים ועדת ערר לדוחות .ועדת קהילה ורווחה לא איתרה אדם
והחזירה את המנדט לוועד.
ליאור :שניים מחברי ועדת ביקורת התפטרו ,הם לא הצליחו להתכנס בשל חוסר זמן.
דפנה נכנסה ב27:12-
חן :מי שלא הגיש ערר ,הגבייה עוברת למועצה.
החלטה :החברה אורטל אפללו ניאותה להיות חברה ובעדת ערר (מחליף ההחלטה לקול
קורא)
יפורסם קול קורא לשני מועמדים לוועדת ביקורת.
אורטל נכנסה ב27:11-
חן :מבנה מועדון :יש  2אופציות שהאדריכל נתן ,שתיהן על שולחנה של גנית ,נדבר איתה
מחר.
גדר במרכזית – התחילו לעבוד עליה.

ועד מקומי קציר
 .0תוצאות מכרז שמירה
חן מציג את טבלת הקריטריונים של כל חברת שמירה .וכן את הישיבות שהיו בנושא ,של
ועדת מכרזים .לפי החלטת ועדת מכרזים למכרז השמירה ,הוחלט על אמנור.
החלטה :הוועד מאשר פה אחד את המלצת וועדת המכרזים – לאור העובדה שהולכים על
המודל המורחב ,יום-לילה ,הולכים על חברת אמנור.
ועדת בטחון תגבש מודל סופי מול חברת השמירה לקראת חתימה על חוזה ותחילת גבייה
ולא יאוחר מיום 2042411
 .1תקצוב שלא לפי ת"ע – נוהל עבודה
גיל :מבקש שלא לאשר תקציבים שלא לפי תוכנית עבודה .יש למצוא מקור תקציבי לכל דבר.
צחי :לדעתי נשחק תפקיד הרפרנט .יש לי שאילתה שמופנית לוועדת חינוך :בנושא תנועות
הנוער ,שאני מבקש מהוועדה תשובה .בדקתי מקומות אחרים שתנועות הנוער בהן מבקשות
תמיכה .דפנה :יש ועדים מקומיים שממנים תנועות נוער? ואם כן בכמה .צחי :יש השתתפות
ויש תמיכה .ליאור :תנועת הצופים היא היחידה שהקימה את עצמה מכלום .אורי :אני חושב
שאם כבר יש גוף לא פוליטי ומצליח ,אנחנו לא צריכים לדון בלמה לתת לו כסף ,אלא איך
להשיג עוד כסף עבורו.
גיל :אני מציע שאני אראה את תקציב השבט לוועד.
מניה :לארגן  277ילדים בגוף אחד כל כך הרבה שנים ,זה הישג נהדר וכל הכבוד.
מנדי :בל נשכח שהצופים עולים יותר מ ₪ 127,777-של הוועד ,הם עולים גם להורים.
לדעתי יש צורך לבדוק עוד תנועות נוער ומה מקבלים.
גיל :זו צריכה להיות תוכנית לשנים הקרובות.
מנדי :בנוסף יש לראות איך הצופים מגדילים את עצמם .לדחוף אותם ואז גם ההשתתפות
של הוועד תרד.
גיל :ככל שהשבט יותר גדול ,התמיכה שהם צריכים יורדת .אנחנו מנסים להיכנס למגזר
הרוסי.
בן חסיד :אני חושב שכדאי שהצופים יציגו את עצמם ,מי הם ,מה יעדים לעתיד.
החלטה :רפרנט חינוך וגיל עמל – גזבר השבט יציגו בפני הוועד את כלל פעולות הצופים
והתקציב בגינם ,יעדים וכו'.
 .5אישור תקציב מסיבת פורים  +אישור השתתפות בחממה הידרופונית
אורי :ברגע שיוחלט על ידי המנהלת וועד הורים שאפשר להמשיך עם החממה ההידרופונית,
אנחנו נעזור בתקציב.
ליאור :הוועד כן רואה חשיבות בנושא החממה ההידרופונית ומקווה שהכל יקרום עור וגידים.
חן :העברת תקציבים לפעילות בבתי ספר וגנים היא בעייתית.
אורטל :הועבר לכם התקציב ,אין צורך לעבור עליו שוב .ליאור :איפה הפגם בהמלצה של
ועדת תרבות .אורטל :עוד לא עבר התקציב וכבר מוציאים המון כסף .דפנה :הוועדה עבדה
נכון ,ישבו ,קיבלו החלטה ברוב קולות לפי התקציב שאמור להגיע להם .ואנחנו כוועד צריכים
לתת להם את הגיבוי.
החלטה :תקציב פורים אושר ברוב קולות ( )1לפי תוצאות ההצבעה במייל
דפנה יצאה ב22:17-
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 .1הרחבת משרת רכז נוער למשרה מלאה
ועדת חינוך דורשת היקף משרה מלאה לשנה מהוועד כדי לאפשר לו להיכנס לתפקיד בכל
הכוח ,לעבוד בבקרים מול המועצה ,לפתוח את מועדון הנוער לז' – י"ב .להגדיל את התקציב
לרכז הנוער מ 15,777-ל .00,777-בנוסף יש בחור מקציר שיכול להיות שניכנס איתו
לפרויקט מסוים.
ליאור :אני מבקש שאתה אורי מתחייב לפרוטוקול להציג בתוך שבועיים את תוכנית העבודה
של רכז הנוער החדש .חן :הצורך הוא העניין והצורך הוא משרה מלאה.
מבקש להצביע להחזרת משרת רכז הנוער למשרה מלאה 1 :בעד ו 2-נמנעים.
אורי :מתחייב לכמת את יחס השעות של רכז הנוער החדש עד שבוע הבא.
גיל :אני מציע שנאמר שאנחנו רואים בחיוב את הנושא ונחליט בשבוע הבא.
צחי :אפשר לקרוא לזה אישור עקרוני.
החלטה :התקבל אישור עקרוני להרחבת משרת הרכז למשרה מלאה ברוב קולות 1 :בעד ו-
 2נמנעים ,לפי הגדרת תפקיד מפורטת שתוצג בישיבה הבאה.
 .0אישור השתתפות בקורס גישור
צחי ומנדי היו – צחי מספר שהיה מצוין .חן :נשלח על ידי המועצה קורס גישור באוריינטציה
כפרית .עלות  ₪ 1077לעשרה מפגשים .מקבלים תעודת מגשר מוסמך.
גיל :לדעתי בעניין חן זו ממש השתלמות מקצועית.
ליאור :הוועד יצביע עבור השתלמות לחן.
החלטה :אושרה פה אחד השתתפות המזכיר בקורס גישור.

רשמה :שני גולדין

