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 .1אישור פרוטוקול קודם
ליאור :מתכבד לפתוח ישיבת ועד ראשונה לשנת .4112
מוא"ז מנשה לא מגיעה להסכמים עם משרד הפנים .לא בעניין קציר ולא בענייני הישובים
האחרים .לקראת אמצע החודש ,הממונה על המחוז מגיע למוא"ז לפגישה בנושא עם הגזבר
וראש המועצה .נציגי קציר יהיו שם.
בן חסיד :יזמין את פבל לישיבה הזאת ,כי יש לו קשרים עם משרד הפנים.
ליאור :הייתה ישיבה בנושא רכז/ת ותיקים .לאור מצוקת התקציב רפי עגנון רצה לבטל את
הפעלת השלוחה של עמותת רא"ם בקציר .התקשרתי לגזבר ולראש המועצה שיורו לרפי
לקצץ רוחבי כדי לאפשר תקן לקציר ואכן הוא אושר .דובר על חצי משרה ובסופו של דבר ירד
לשליש משרה –  12שעות שבועיות .לסיום הגיעו  2בנות מתוך  .41לאחר מכן ראש
העמותה רפי הודיע שבתוך  24שעות הוא יפרסם את החלטתו ואנו נכבד כל החלטה .בנושא
תב"רים ,ועדת פיתוח עסקי ותיירות קיבלה  111אש"ח תב"ר לתכנון קריית האומנים .לנוכח
התב"רים ואיזון התקציב נוכל להתחיל לבצע מטלות שונות בקציר שהוועדות השונות החליטו
עליהן.
החלטה :פרוטוקול  33אושר פה אחד.
 .4התנהלות ועדות מייעצות וסקירת פעילות
דפנה :תודה לנציגי הוועדות שהגיעו .לראשי הוועדות ולנציגים .לפני מספר חודשים התכנסו
הוועדות ,קדמה לכך עבודה אינטנסיבית של הוועד עם יועץ חיצוני .הוועדות הוקמו והתחילו
להתנהל .חן הוא מנהל הקהילה בחלק מהגדרת תפקידו וחשוב שהוא כאן ויצביע על אי
סדרים שהיו.
חן :יורים הועדות הנוכחים יציגו לא רק מה עושה הוועדה אלא איך היא מתנהלת מבחינת
קיום ישיבות ,פרוטוקולים וקשיים ובעיות שאתם רואים בתפקוד הוועדה שכדאי להעלות
לוועד .בנקודות עיקריות שאני ראיתי ,התחלת עבודת הוועדות היתה בכנס שעשינו בבית
לולה וכל ועדה "מכרה" את עצמה .פעילות הוועדות מאושרת על ידי הוועד .כשיש שינוי
בהרכב הוועדה יש להעלות בוועד ולנהל רישום מסודר .לפחות פעם בחודש לקיים פגישת
ועדה .דפנה :על פי הנוהל שקבענו ,יו"ר הוועדה יכול לקבוע את תדירות המפגשים .חן :לא
קבענו כמות ,אך הוועד צריך לשמור על חיות הוועדות .חיים קרשטט :צריך לעשות טבלת
קריטריונים ,שככה תדעו מה קורה .דפנה :הרעיון של חיים הוא מצוין ,האם נעשה? חן :לא
נערכה טבלה ,אנחנו במזכירות יודעים לפי פרוטוקולים מהוועדות וככה אנחנו יודעים איך
הוועדה מתנהלת .הוועד תיחם את הנושאים שהוועדה דנה בהם .לפעמים הועדות דנות
בדברים שאינן בסקופ של אותה ועדה .קבלת החלטות שאינה בתחום של הוועדה – בעיקר
בניהול התקציבי .ב 4112-הניהול התקציבי ייושם על ידי אדם בתוך הוועדה שיהיה אמון על
כך .הזמנות יתבצעו רק דרך המזכירות .יש לנו  3ועדות עם ירידות ועליות ,כמו ועדת תרבות
שהתפרקה וחזרה לעצמה ,ועדת ביטחון שאין פרוטוקולים בכלל ,למעט בנושא חוק השמירה
שהיו ישיבות מסודרות בעניין .וכן ועדת פיתוח עסקי ותיירות שלא נתקבלו פרוטוקולים בכלל,

ועד מקומי קציר
לא ראינו עבודת ועדה ,אפילו בנושא השילוט היה אדם אחד שקידם ,אך לא קידום דרך
ועדה .זה העיקר ממה שאני ראיתי .אני יוצא מנקודת הנחה שזו שנת לימוד .חיים קרשטט:
אך יש להדריך לפני שמתחילים מהם הקריטריונים ,כדי לא לשפוט אדם שלא ידע מה צריך
לעשות .דפנה :חן ,כמנהל הקהילה היית צריך להודיע לוועדת פיתוח עסקי ותיירות שעליהם
להעביר פרוטוקולים .אביטל :לכן הרעיון של חיים כמוטת שליטה הוא מצוין .חן :בשנה
הראשונה הרפרנטים היו מאוד מעורבים בוועדה עצמה ,זה גבול דק ולא ברור איפה הרפרנט
צריך להיות בוועדה .ככל שהוועדה היא חזקה יותר ,הרפרנט מניח לה והוא רק איש הקשר
בין הוועדה לוועד.
חן :מיכאל עובדיה יוקצה לביצוע הדרכה ליו"רים ועדות לאופן ניהול הווועדה.
הצגת הוועדות
ועדת פיתוח עסקי ותיירות :אביטל נציגת הוועדה :צחי הוא יושב ראש הוועדה ,הוא אמור
להגיע מאוחר יותר .אני אחלק את הפעילות של הוועדה לחמישה חלקים עיקריים :החלק
הראשון והגדול הוא קריית האומנים על העסקים שנרצה לפתח בה כעוגן תיירותי לישוב כולו.
עכשיו נגלה לי שקיבלנו תב"ר לתכנון .נושא שני הוא השילוט העסקי .אנו מקדמים מפגשי
נטוורקינג לעסקים .נדרש תקציב מסוים .הישיבה האחרונה התקיימה לפני כחודש .חן :כמה
חברי ועדה פעילים ישנם? אביטל 7 :פעילים ועוד  4שמקדמים את הפרויקטים של משעו"ל
קציר .נוכחות לרוב מלאה .אורטל :ראיתי שהוצאתם קול קורא לקריית האומנים .איך תעשו
את הבחירה כשחלק מהוועדה רוצים גם להקים שם עסקים? אביטל :אני פניתי עוד הרבה
לפני שהייתי בוועדה והשנייה היא כבר בעלת עסק קיים מזמן .אורטל :מי עושה את
הבחירה? אביטל :הרפרנט .חן :האם נקבעו קריטריונים לבחירה? אביטל :נקבעו אלו עסקים
רוצים בתמהיל .לימוריה :לא צריך מכרז? חן :תלוי בהיענות לקול קורא ,אם יש היצע אז כן.
רונן :אין ניגוד אינטרסים שחברי הוועדה הם אלו שרוצים מקום? אורי וגיל :אי אפשר להגיד
למתנדבים לא לקדם את עסקיהם .אביטל :משלב הפנייה של בעלי העסקים ,עוד בקול
הקורא ,הם התבקשו לפנות לוועד ,לא אלינו .הכול פתוח וגלוי .ליאור :בואו ונראה שיש בכלל
קופצים .אביטל :אולי לעשות שת"פ בין הוועדות .מנדי :לכן חשוב פרוטוקול ,ברגע שחן מקבל
פרוטוקול הוא כבר יעשה קישור בין כל הוועדות .חיים קרשטט :אני חושב שאתם צריכים
לתת דגש על איך לנהל את הוועדות .אולי אף לבוא ולראות איך הוועדות עושות זאת.
ועדת חזות הישוב ואיכות הסביבה :בני וייס יו"ר ועדת חזות הישוב מציג את הוועדה7 :
חברים קבועים .דפנה :מה למדת מ 4-החודשים האלה? בני :שיש להפוך את התקציב
הבלתי נראה לתקציב בלתי רגיל ,כלומר תביאו כסף .אנחנו בקשר עם חברי מליאה .כנס כזה
יש צורך לעשות יותר מפעם ב 4-חודשים .ליאור :יש ועדות שבאמת עובדות ללא לאות,
הדברים מסודרים .אני מניח שיש ועדות שעושות זאת גם ולא משקפות החוצה .ב1..1-
אנחנו עושים ישיבה כזאת מול כל התושבים .הוועד מכנס את כלל הישוב ומציג את העשייה
של כל השנה.
ועדת קהילה ורווחה :לימוריה שפירא יו"ר ועדת קהילה ורווחה מציגה את הוועדה41 :
חברים 7 ,בעלי זכות הצבעה .ועדה גדולה עם רצון רב .נפגשים אחת לשישה שבועות ,כל
פעם בבית מארח אחר .הכיוון לקראת  4112הוא שכל ראש מעגל יוביל את המעגל וכל כמה
זמן תהיה פגישה של ראשי הצוותים של המעגלים .פחות סרבול.
ועדת תרבות וספורט :חיים אלמקיאס יו"ר ועדת תרבות וספורט מציג את הוועדה .היו עליות
ומורדות .אנחנו מונים  7חברים ,התחלף יו"ר והצטרפו  3נוספים וכעת אנחנו  .7אחראים
לאירועי ברזל (קבועים – חגים וכד') ולאירועים קטנים יותר כמו הרצאות ,מועדון הסרט הטוב
ועוד .אופן הניהול :נפגשים פעם ב 3-שבועות ,חודש .בכל פעם שיש אירוע ,נפגשים לעיתים
יותר קרובות .ובקשר במיילים ובסמסים .כל אירוע הוא מורכב ,לכן כל חבר ועדה לוקח על
עצמו משהו .שת"פים עם ועדות אחרות עוד אין ,אך אנו רוצים .חיים קרשטט :איך אתם עם
מנשה? אורטל :יש קשרים טובים עם מיכאל ,אבל יש קו ברור שכשיש אירועים גדולים
במנשה לא עושים אירועים גדולים בקציר .חיים א :.אנחנו רוצים לעשות שת"פ איתם .חן:
מחלקת תרבות במועצה היא מחלקה שיש לה משאבים והם רק מחכים שיבואו והם יעזרו.
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ליאור :אם תלכו למנשה רק כשצריכים אותם ,זה לא ילך .גיל :צריך לעדכן אותם כל הזמן.
ליאור :זה יניב לכם עזרה ותמיכה באלפי שקלים .אסור לדרוך להם על האצבעות .אם הם
קובעים אירוע גדול אין לעשות אירוע גדול בקציר .בואו נתיישר ונאגם את המשאבים ואז גם
נרד למטה.
ועדת חינוך :רונן קשי יו"ר ועדת חינוך מציג את הוועדה 7 :חברים ,מתכנסים אחת לשלושה
שבועות .המשחקייה נפתחה מחדש ,מועדון א-ו קם מאפס ,מועדון הנוער מאויש ,הוקמה
גינה קהילתית ,יש מעקב לראות שהדברים בפרוטוקול בוצעו .אני גאה בוועדה ,שהצליחה
לקדם דברים מאפס .ליאור :אני מאוד שמח שיו"ר ועדה אומר שהוא גאה בוועדה שלו.
ועדת ביטחון :פבל שטיין יו"ר ועדת ביטחון מציג את הוועדה .בחמש דקות אי אפשר לדבר
על הכול .אני חושב שכל ועדה צריכה להגיע ולדבר עם הוועד .דפנה :כל ועדה צריכה
להחליט בעניין .פבל :אנחנו בקשר טוב עם ראש המועצה ועם קב"ט המועצה החדש .יש
דברים שאנחנו לא רוצים לפרסם .דפנה :למה אתם לא שולחים פרוטוקולים? פבל :ישבנו
לפני  3חודשים פעם אחרונה .גיל מילר ופבל :יישלחו מעכשיו פרוטוקולים.
ב 41.1-יש תרגיל של צח"י פנימי .יושב ראש צח"י הוא ליאור בר ,הסגן הוא חן רייך .אחראי
נושא צח"י הוא ברוך אלקיים ,יש צוות טוב ועובד אינטנסיבי .נפגשנו כבר  7פעמים .בנוסף ל-
 5מפגשים של ועדת ביטחון .פעם בשבוע ישיבה במנשה .אני מבקש עזרה של הוועד בנושא
פרסום – להעלות מודעות תושבים ואבקש לפרסם טלפונים של הרב"ש .כך שיהיה לכל
התושבים .ואנחנו צריכים מתנדבים לצח"י .גיל מילר – אחראי על תחום השמירה בוועדה:
מציג את הישיבות שבוצעו בנושא חוק השמירה ,ידובר כנושא נפרד.
חן :נא להעביר מצגות של כל ועדה עד ה 15.1-למזכירות.
דפנה :מה עם ועדת מכרזים? גיל עמל :ועדת כספים ומכרזים מתכנסת כשצריך.
ליאור :יושבי הראש/נציגי הוועדות – ב 1..1-להיות מוכנים להצגת הנתונים לציבור.
 .3מעקב החלטות
אורטל :החלטנו לגבי הדוכנים שכן נגבה כסף ,ונוציא נוהל מסודר בנושא .אביטל :צריך לסייג
איפה לוקחים מדוכנים כסף וכדו' ,למשל יום העצמאות ופורים זה טוב ,אבל הצגות וסרטים
בבית לולה זה בעייתי.
 .2ועדת ערר לחיובי פקח סביבתי
בני מציג נוהל הגשת ערר .ליאור :אבקש ממך בני ומחן לבחון היטב מי החברים בוועדת
הערר .ליאור :אנו צריכים לאשר את ועדת הערר כדי שאפשר יהיה להזמין את האנשים.
דפנה :כדאי לכלול נציג מוועדת קהילה ורווחה.
ליאור :תוקם ועדת ערר במהירות האפשרית באחריות יו"ר ועדת חזות הישוב ,הוועדה תכלול
מספר אי זוגי של חברים ,כשלושה במספר ,מזכיר הישוב ,נציג ועדת חזות הישוב ונציג
ועדת קהילה ורווחה ,הוועדה תתכנס במועדים שיפורסמו מראש למערערים.
החלטה :הקמת ועדת הערר אושרה פה אחד .הרכבה :נציג ועדת חזות יישוב ,נציג ועדת
קהילה ,מזכיר היישוב
קרינה :גיל מילר :כל חברה שמחזיקה אנטנה בישוב צריכה להציג דוח כל שנתיים על רמת
הקרינה.
בני וייס :עשיתי חיפוש של מעבדות ומצאתי מעבדה מוסמכת שעושה בדיקת קרינה בחינם.
 .5יישום חוק עזר לשמירה
גיל מילר מציג את הנושא .חן :יצא חוק חדש לפי מ"ר שיישומו הוא רק מ .4115-לכן הוחלט
לחזור לחוק הישן .להעמיד תקציב אחר ,לחזור לתקציבים הקודמים של חוק השמירה ואז
ועדת ביטחון תצטרך לחזור ולבחון לפי התקציב הנ"ל .לפי משטרת עירון יש תקן לשוטר
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מג"ב וסיור לילי .הם יקחו מכאן את התקן אם לא נשתמש בו בזמן הקרוב .לכן עלינו להעמיד
שומר מטעמנו .גיל מילר :אין ישוב קו תפר פרט לקציר שלא מתנהלת בו שמירה במודלים
כאלה ואחרים .שתי סיבות עיקריות מבחינת הישוב – הוא כפרי ,גיאוגרפיה רחבה ,וכמו כן
ישוב שינה .רוב היום אין תנועה .עם קצת אמצעים טכנולוגיים ושמירה נוכל לייצר חוסר
ודאות אצל הצד השני ,הרתעה .יש בעיית שב"חים באזור .לאו דווקא בקציר אבל באזור.
ליאור :עלינו לגלות אחריות ,גם אם לא פופולרי ,לכתוב מחר מכתב למפקד מג"ב חוף ששון
חממה שיש צו בעניין .מנדי :מה עם חברות השמירה? חן :נצטרך ללכת יותר על אמצעים
טכנולוגיים.
גיל :יש לאשר את הסכום הכולל ₪ 3. .לבית אב.
דינה :למה השער פתוח במהלך היום? בייחוד כשההורים לא נמצאים בישוב .הפעוטון ללא
שומר.
גיל מילר :לדעתי צריך להיות סגור כל היום .אבל השער הנוכחי כמו שהוא לא יכול לעמוד
מבחינה טכנית בעומס של כל כך הרבה שעות .אם רוצים ,יש להחליף את השערים או לשים
שערים חלופיים .אנחנו הגדרנו בבקשות סטנדרט גבוה .הישוב ריק במהלך היום.
גיל עמל :לא צריך לחכות למקרה שיקרה.
ליאור :לדעתי צריך לסגור את העניין ,לפני שיקרה משהו חו"ח.
גיל מילר :חייב פעילות ,רצוי ניידת ,גם ביום וגם בלילה.
ליאור :כבר אושר החוק כאן בוועד ,למעשה חיכינו לאישור ממועצה אזורית מנשה ,ואז הגיע
שזה לפי בית אב .מי שרואה את החדשות והתחממות הגזרה ,מבין אני חושב ,שאי אפשר
לקחת את הסיכון.
מנדי :לדעתי זה חשוב .זה צריך להיות .אושר בעבר .אני מקשיב ואני לא יודע מה אנחנו
מקבלים .אסור לנו לוותר על שומר מג"ב ,בטח לא כרגע .לגבי שאר הכסף ,צריכים לראות,
יש היערכות מחדש .אמרו שיציגו השוואת מחירים ותכולות של כל חברה .נראה שעבור
התוספת מעבר לשומר הלילה ,אם יהיה שומר רק פעם בשבוע זה מיותר.
גיל עמל :היו כמה אופציות ,בטח לא פעם בשבוע .עדיין צריך להחליט מה התקציב ונבנה לפי
התקציב.
ליאור :ב 3.1.13-הוחלט ליישם את החוק הנ"ל ואושר בוועד (הוצג הפרוטוקול) .לאור זאת
וכדי לא לאבד התקן של מג"ב ולתת מענה בטחוני אגרת השמירה תיושם עפ"י החלטות
הועד בתשלום  ₪ 3.לביית אב.
רשמה :שני גולדין

