ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 10/14/4141 1/41
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
ליאור :שבוע הבא נדון בתקציב  2410וחלוקה לפי ת"ע של כל הוועדות.
לגבי ועדת ערר  -כל חיוב שלא נפדה תוך  04יום עובר למחלקת הגבייה של מנשה
יש להוציא קול קורא לוועדת ביקורת – יצא השבוע
מכרז שמירה – הוחלט ללכת על אמנור.
תקצוב שלא לפי תוכנית עבודה – צחי טוען שתפקיד הרפרנט נשחק .הועברה שאילתה
לוועדת חינוך שתעבור עליה ותחזיר תשובה.
דפנה ומנדי נכנסו בשעה 24:12
בית הספר צריך לתת תוכנית כוללת לגבי החממה ההידרופונית ואז יוחלט על תקצוב.
ליאור רוצה להעלות הסתייגות לגבי פרוטוקול מס'  2110שלא מייצג את כלל השיחות שהיו בו
וקורא למזכירת הוועד להציף את כל הנושאים בעתיד.
מנדי :הגענו לרמה יפה של פרוטוקולים וחבל שזה ירד.
החלטה :פרוטוקול  2110אושר ברוב קולות.
 .2טבלת מעקב החלטות
צחי :יש להוריד את ההחלטה על דגלונים סיניים שכן היא לא הוחלטה באופן סופי ,יש
להורידה חן :הורדה ,יעלה לדיון חוזר לפי דרישת ועדת פיתוח עסקי בעתיד.
דפנה :עדכון לגבי מבני ציבור – בוצע ,יש להוריד מטבלת החלטות.
חן :לגבי האצלת סמכויות ,נעלה את זה באחת הישיבות הקרובות .תנסו להעלות בוועדות.
הטבלה שהמועצה נתנה התאימה לפי הדברים שהיא נותנת וגם לפי מה שהיא חושבת
שיתאים לקציר.
צחי :כל זה לא יעזור אם המועצה לא תבין שהישוב הזה הוא ישוב שלא מתאים לשום
מסגרת של ישוב אחר במועצה.
מנדי :יש לדון בכך בוועד המקומי באחת הישיבות ולסיים עם זה .לא צריך את הוועדות.
דפנה :יש לשלוח מכתב תודה לכל אחד שהשתתף בתרגיל .מנדי :אפשר בניוזלטר .אורטל:
בשלט הלד – הוחלט לפרסם בלד.
חן :לגבי תב"ר אנחנו עדיין מול המועצה במימון  .2410 ,2412נדרשנו להציג תב"ר
ליאור :תגדר את גני המשחקים ,זה יפתור את בעיית הכלבים ועוד.
חן :הגדר של הגזם מתעכבת כי עוד לא הגיע תב"ר ,המשרד לאיכות הסביבה דורש את
הגדר.
מחר להוציא מכתב לחלטוב ,ולהוציא קול קורא השבוע לוועדת ביקורת.
חן :חוק עזר לשמירה ,בוצע ,הם אמורים להיפגש ולגבש את הסיכום הסופי.
ליאור :שאילתה לגבי הצופים  -יבוצע עד סוף החודש על ידי ועדת חינוך.
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 .2הגדלת משרת רכז נוער למשרה מלאה
בהמשך לישיבה קודמת:
אורי :מציג את המסמך על פירוט השעות השבועיות.
חן :לגבי שעות מועצה – לכל רכז נוער יש מנטור במועצה שתומך בו.
אורי :הבחור רציני ,רואה עצמו בחינוך הבלתי פורמלי לעתיד וגם הולך ללמוד זאת.
ליאור :מבקשים לאשר סופית את העלאת המשרה לרכז הנוער לאחר הצגת הנתונים של
אורי.
החלטה :הוועד מאשר פה אחד הגדלת משרת רכז הנוער למשרה מלאה.
 .0שיפור ניהול ישיבות הוועד
מנדי :אם מגישים נושא ,יש להציג את הנושא ,לא להגיע אליו בדקה האחרונה ,משך הזמן
שצריך לנושא ואמצעים נוספים .כמו הצגת תוכנית עבודה ,מצגת וכו' ,יש להציגה מראש כדי
שחן יכין זאת וכן יזמן אנשים הקשורים לנושא .לאחר שהוגש סדר היום ,הוא ירוכז בטבלה
מסכמת ,יוכנסו כל הפרטים לפי הטבלה .יש סדר עדיפויות .כל נושא שהועלה ,יש לדון בו
תוך  2ישיבות שוטפות .חסר התייחסות של חברי הוועד בסוף.
בניתי תוכנית עבודה לוועד המקומי שאליה יתנקזו כל הנתונים מכל הוועדות .לראות אם יש
כפילות אירועים וכדו' .לראות איזו ועדה צריכה סיוע .להכניס עלויות אם צריך.
גיל :אפשר להעלות את הטבלה הזו לגוגל ולתת אפשרות לכל היו"רים של הוועדות לראות
את הטבלה ולהכניס נתונים.
ליאור :אני מאוד אוהב את הטבלאות האלה ,רק הצעת יעול קטנה ,תוכנית עבודה אירועים.
בוא נעשה תוכנית עבודה אירועים לשנת  .2410לעשות לוח גנט של הכל .גם מבחינה
שיווקית זה עוזר ,נותן היבט של עשייה.
צחי :אפשר לעשות לגבי אירועים כמו שהמועצה עושה  -אפילו דף מודפס לתיבות הדואר.
חן :כל ועדה תחליט לעצמה איך היא מפרסמת את האירועים שלה .ההצעה היא טובה,
אנחנו נפתח את זה במזכירות.
החלטה :כלי הניהול שהוצגו על ידי מנדי טובים והוועד רואה בחיוב את תועלתם .המזכיר
יתאים את הטבלאות לשימוש עתידי במזכירות.
 .5מעבר לישיבות ועד פעם בשבועיים
ליאור :התחלנו מכלום ואנחנו נמצאים כ 11-חודשים לאחר התחלת פעילות הוועד ,הועדות
עובדות ואנחנו בדרך אחרת לגמרי .היות ולוועד הנוכחי צפויות עוד כ 0-שנות פעילות וכדי לא
לשחוק את כלל החברים הייתי מבקש להעביר את הישיבות לפעם בשבועיים ,גם אם נצטרך
פעם בשבועיים לעשות ישיבה יותר ארוכה בשעה.
אורי :אני בעד .יש גם ישיבות שהרפרנטים משתתפים וכפוף לישיבת התקציב ואז נוכל
לעבור לפעם בשבועיים.
דפנה :גם אני חושבת כך .כולנו רוויים ,אם יתאפשר אשמח.
צחי :לדעתי קצת מו קדם .מצד אחד יש יציבות .מצד שני זו שנה חדשה עם אישור תקציב
בעצמנו .אני נגד לאשר דברים במיילים .עד שהישיבות לא יתחדדו אי אפשר לעבור לפורמט
אחר.
ליאור :אני רוצה לעדכן את החברים שמבדיקה שערכתי בישובים האחרים של המועצה רובם
מתכנסים פעם בחודש במקרה הטוב .והוועד הקיים בשנת  2412כולל ישיבות שלא מן
המניין ,התקרב ל 54-מפגשים.
מנדי :אכן מספר חריג .מצד שני אני חושב שהיו אחלה ישיבות ואני לא חושב שהיתה ישיבה
אחת מיותרת ובכל ישיבה קידמנו עוד משהו .אנחנו במקום אחר מאשר לפני שנה ,אני חושב
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שמוקדם מדי ,צריך לחכות שהתקציב יעבור וככל שנשפר את כלי הניהול שלנו נוכל לבוא
פעם בשבועיים .יש לוח זמנים .אנחנו כבר עומדים בזמנים .התכנסנו יפה מאוד .כשנגיע לכלי
ניהול טובים יותר עם בריף רק של טבלאות ,נראה איפה הבעיות ,נתקוף אותן ואז נוכל
לעבור לפעם בשבועיים או אף יותר.
ליאור :אני מציע הצעת פשרה – לאחר אישור התקציב והרגשה של קרקע בטוחה בעניין
נושא העבודה ,תחילת מרץ אמצע מרץ יהיה אפשר לעבור.
דפנה :לאחר אישור התקציב נבחן את העניין שוב בהתאם לצורך.
גיל :זה עניין של שיקול דעת של מה יש לנו ומה אין לנו .היו"ר יכול להחליט שהסטנדרט ביום
ראשון הוא של ישיבות .עניין של סדרי עדיפויות.
אורי :אפשר להתכוונן שב 1-באפריל נעבור לפעם בשבועיים.
מנדי :זה אפשרי ונתכנס לקראת העניין .אני אוהב יעדים .נגדיר אותו.
בן חסיד :אני חושב שאפשר לעבור למתכונת של פעם בשבועיים ,עדיף מה 1-באפריל
באמת.
מניה :אני לא עובדת ויכולה להרשות לעצמי להגיע פעם בשבוע .אבל אתם עובדים ,אז כדאי
שנעבור לפעם בשבועיים.
אורטל :יש עוד הרבה נושאים בוערים על הפרק .לכן ה 1-באפריל זה לא יהיה אלא ה0.0-
אורי יצא ב21:22-
החלטה :לאחר שחברי הוועד הביעו את דעתם בנושא העברת הישיבות לפעם בשבועיים,
הוחלט שהוועד ימשיך בישיבות השבועיות במטרה לסיים את התקציב ,תוכניות העבודה של
הוועדות ,טבלאות ועזרים לניהול ושליטה של הוועד .בהנחה שכל הנקודות האלו יתמלאו
ויתממשו עד סוף רבעון ראשון תחילת רבעון שני לשנת  ,2410הוועד ישקול בחיוב מעבר
לישיבות של פעם בשבועיים וזאת כדי לאפשר לחברים מרווח נשימה ותפקוד גם בוועדות
השונות.
 .0ועדת כספים – תכנים וסמכויות
דובר על המכתב שנשלח מגוזלן וזכה לתשובה מליאור ולאחר מכן לשאילתה בעניין מדפנה.
דפנה :לגבי ט"ו בשבט ,אתה ליאור התקשרת ללימוריה והיא חזרה אליך לאחר שעשתה
סבב עם כל החברים ואישרה את האירוע ,אך שהתקציב לא יצא מועדת קהילה ורווחה.
על ט"ו בשבט הם הוציאו הרבה פחות כסף ממה שהם ביקשו .אני חושבת שיש לבדוק
סבירות ומידתיות.
(חן :לאחר בדיקה תקציב ט"ו בשבט נוצל במלואו)
בן חסיד :יש לי שאלה לדפנה ,את דיברת פעם עם כל צוות הוועדה שלך? דיברת עם
האנשים האלה? על הכסף שקיבלנו עבור הקהילה הרוסית? מה התשובה של הוועדה אם
לתת את הכסף או לא?
בן חסיד :אז מה הם אומרים על כך? היו מאשרים זאת או לא?
דפנה :יש לנו ועדות מייעצות ,הן מחליטות על התקציב ,היה אפשר לאשר את זה אם היו
מציגים תוכנית .אני ברוב המקרים לא משתתפת בהצבעות .זה לא קשור אליי .אני בעד
שיגישו תוכנית ,יראו הוצאה ותוכנית שזה מידתי וסביר.
אם הנושא היה מוגש לדיון ולהחלטת הוועדה היתה מתקיימת הצבעה ובמידה והרוב בוועדה
היה מחליט בעד קיום האירוע ,האירוע היה מאושר ומתוקצב במסגרת הוועדה .מניה היא
רפרנטית של הוועדה וחברה בצוות הגיל הבכיר ויכלה להציג זאת כחלק מפעילות הגיל
השלישי שהיא בתחומי האחריות והתקציב של ועדת קהילה ורווחה .אם הוועדה היתה
מאשרת את קיום האירוע יו"ר הוועדה היתה פונה אל חן כדי שיקצה את התקציב הנדרש,
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כפי שנעשה עד כה בכל פעם שוועדת קהילה ורווחה נדרשה לתקציב ועד אשר יאושר תקציב
לוועדה.
מניה :יש לי רשימה של  222איש מגיל  55ומעלה .מתוכם  55אנשים דוברי רוסית מגיל 54
ומעלה .מי היה במסיבה – היו האנשים האלה ,שלא יכולים להשתתף בט"ו בשבט הקהילתי,
הם לא יוצאים מהבית ,קשה להם ללכת .בין ה 55-אנשים ,יש  22ניצולי שואה ,הם כולם היו.
דפנה :למה לא הצגת זאת לוועדה?
מניה :אחרי ישיבת ועד אחת ,יצאנו מפה ובן חסיד אמר שנעשה ט"ו בשבט לאנשים מגיל 54
ומעלה .והתקשרנו מהאוטו לליאור וביקשנו ממנו כמה כספים לעשות להם מסיבה .אני
מכירה אותם ועוזרת להם  11שנים.
ד פנה :יש לנו ועדה ,את יושבת בה ,את הרפרנטית ,את יודעת שאנחנו עובדים שנה וחצי על
בית גיל הזהב .את מובילה את הנושא הזה כבר  14חודשים וחצי .איך את חושבת שהם
מרגישים שיעבור להם מהתקציב שלהם בלי שהם ידעו?
גיל :מה שמידתי או לא מידתי לגבייך הוא אחר לגבי אחרים .ולדעתי זה היה מידתי לחלוטין
עד הס"מ האחרון .אם בתרבות שלך את אוכלת תפוח בדבש וסופגניה הם אוכלים סלמון.
האירוע הזה מתקיים כל שנה .וכל שנה המועצה המקומית קציר חריש היו מקציבים לזה
סכום .והפעם זה הגיע ברגע האחרון ולעצור את זה ,זה לא לגיטימי לחלוטין.
בתחילת שנה התקשרה אליי האחראית על יריד האומנים בזמנו וביקשה מגדל תאורה ברגע
האחרון ,כך שזה קורה מדי פעם .אנחנו צריכים לדבר על נהלים בוועדת כספים ולאשר
אותם .חייבים להביא נוהל לוועדה ולראות עד איזה סכום אנחנו יכולים לאשר .יש לנו מספיק
מוסר לחשוב אם זה ציבורי או לא.
מנ די :יש ועדות .פעם אחת זה עובר ,פעם שניה או שלישית זה כבר בעייתי .חייבים להעלות
לוועדות או לכל המאוחר לוועד .אם אתה מביא את העניין לוועד ,יש לך כיסוי שלנו.
דפנה :פעם הבאה מניה תרים טלפון ללימוריה ,תסביר לה כמה זה חשוב והיא כבר תעשה
את כל הסבב.
צחי :הייתי מכותב לכל מה שהיה לפני .זה לא נראה ולא מרגיש טוב ,יש ריח של שחיתות.
אני נעלבתי בשבילך ליאור שזה עלה בצורה לא נכונה .מעבר לנוהל ,יש להגדיר ספייס לך או
למי שמקבל החלטות בוועד קצת מעבר .שהדברים יהיו מסודרים ויוגדרו מראש .שתהיה קרן
רווחה מסודרת לישוב שתטפל גם במגזרים האחרים.
בן חסיד :אנחנו עושים מזבוב פיל .לא עברתי בשרשרת הבירוקרטית .זו פעם ראשונה שלי.
אנחנו עושים פעולות קצרות לרוסים והם צריכים גישה שונה לגמרי .יותר זה לא יקרה .מה
שיקרה בהמשך ,אם יקרה ,יקרה בשקט.
החלטה :חברי הוועד הביעו את דעתם ,באחריות גיל עמל להכין לישיבת הוועד הבאה תקצוב
חריגים שאינם במסגרת תוכנית העבודה השנתית .הנוהל יובא בפני הוועד להצבעה.
רשמה :שני גולדין

