ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 10/13/4141 8/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,אורי ששה ,אורטל אפללו
נעדרים :צחי צימט ,דפנה בן יוסף ,גיל עמל ,מנדי דהן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
 .1אישור פרוטוקול קודם
ליאור :אין הערות.
החלטה :פרוטוקול  741/מיום  214241/אושר פה אחד
 .2מעקב החלטות
חן :מבקש מוועדת בטחון להשלים נוהל מקלטים.
תב"רים :תוכנית ניצול תידון בוועד.
פינוי גזם :יעלה לדיון לוועדת חזות הישוב למעבר לפינוי פעם בשבועיים.
מתקן אשכול גנים :יצא לביצוע.
 .1צופים
אורי :גיל עמל הופיע בפני ועדת חינוך ב .44141/ -נושא הצופים נידון בצורה רחבה בוועדה.
המלצת ועדת חינוך :ממשיכים עם הצופים במימון הנוכחי במתכונת הנוכחית בשנת .211/
לכשהיקף הילדים יגיע לכמות של  241ילדים (כיום עומד על  ,)227נושא המימון ידון שנית
ויבוצעו התאמות תקציביות.
החלטה :הועד מקבל פה אחד המלצת ועדת חינוך
 ./מועמדים לוועדת ביקורת
נושא קיום ופעילות ועדת ביקורת הוצג למועמדים על ידי המזכיר.
שלושה מועמדים הופיעו בפני הוועד :אריה גלעד ,משה בן חמו וזך סיגל.
היו"ר סקר הסיבות להתפרקות ההרכב הקודם של הוועדה ויציאה לקול קורא.
שני חברים הודיעו כי עוזבים מחוסר זמן :אדיר רגב ובני שמשוני.
אחד ממשיך :שרון רבינוביץ'.
חברי הוועד הציגו עצמם ותחום אחריותם.
יו"ר השלים הצגת יתר חברי הוועד הנעדרים.
המועמדים הבאים הופיעו בפני הועד לשם התרשמות:
אריה גלעד :גר ביישוב משנת  .89בעבר היה מעורה בעשייה וכיום רוצה לחזור לפעילות
אחרת .זמינות :חלק מהזמן בחו"ל ואז לא זמין .בשאר הזמן פנוי במשך היום.
משה בן חמו / :חודשים בקציר .בעל חברה לניהול פרויקטים ופיתוח בניה .מעוניין להיות
מעורה במה שקורה .נושא הכספים לא זר לו .גר  9שנים במענית .במקור מעין השופט
ודליה .לפני שנתיים עברו לפרדס חנה .מכיר המועצה ומנגנוניה .בנה כמה שכונות במענית.
זמין בערבים.
זך סיגל :תושב ההרחבה .נ .2+הגיעו מהוד השרון .בית ראשון בבעלותם .שכיר –  /ימים
תכנון ובניית אתרים .עצמאי – יומיים .רואה חשיבות בלהיות מעורה ביישוב .יתרום להכרת
הנפשות הפועלות ביישוב .רוצה לראות מה קורה באמת בוועד ולא משיחות רחוב.
יהיה זמין לעבודה בוועדה.

ועד מקומי קציר
הובהר כי היקף העבודה תלוי מאוד ביוזמה של חברי הוועדה .ככל שיזמו יותר כך תהיה
תעסוקה רבה יותר .הכל במסגרת ההגדרות וגבולות גזרה .על הנבחרים יהיה להיפגש עם
מבקר המועצה ולהציג לאישור הועד תוכנית עבודה.
הוועד יראה בחיוב ועדה מתפקדת אשר תשפר את פעילות הוועד.
-

 2מועמדים זומנו ולא הופיעו .יזומנו לפגישה הבאה.
מועמד אחד – לא זומן על ידי הוועד.

החלטה :לאחר פגישה עם שני מועמדים נוספים (במידה ויתייצבו לישיבה הבאה) ימליץ
הועד על שני הנבחרים לאישור מליאת המועצה כחברים בוועדת ביקורת.

רשם :חן רייך

