ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 41/14/4141 5/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,אורי ששה ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,דפנה בן יוסף ,מנדי
דהן ,אורטל אפללו ,גיל עמל
נעדרים :צחי צימט
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :רמי עייני
 .1אישור פרוטוקול קודם
ליאור :מעבר על הפרוטוקול הקודם .יבוצע סנכרון בין כל הוועדות בנוגע ללוח אירועים שנתי
כולל .השאילתה של דפנה תיענה תוך  11יום בכתב.
מנדי נכנס ב02:02-
דפנה :ועדת קהילה ורווחה לא עושה אירועי תרבות .היא יכולה לעשות אירועים לגיל הבכיר
ודרך מועצה דתית מנשה ,זה הכול .ליאור :מה עושים עם אירוע ט"ו בשבט למשל? לא נכנס
פה נושא של שיקול דעת? מנדי :יש פה תקלה ,אין לי מענה מצד אחד ,מצד שני לאף אחד
אין סמכות .נכנס לתוכנית עבודה שנתית מעכשיו וזהו .ליאור :דפנה ,אם את במקומי ,על כף
המאזניים היה ביטול האירוע ,שיחה באמצע הלילה ,מה היית מחליטה? דפנה :אני מניחה
שהייתי מחליטה שהאירוע יצא לפועל .כי זו מסורת .אנחנו חייבים לפעול בכלים של תקינות
ציבורית .ליאור :אנחנו עושים לופ .מה היית עושה? מנדי :הייתי מקבל החלטה והיא כן .אתה
חשוף לכל השיקולים שלנו אין אותם .אז קיבלת החלטה שכן ,אבל היא לא נתקעת אצלך,
אתה מעביר לוועד.
החלטה :פרוטוקול  1411אושר פה אחד(.לאחר תיקוני ניסוח)
 .0טבלת מעקב החלטות
אין הערות.
 .2האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
גיל :נושא האצלת הסמכויות במנשה נערך מספר ימים לפני שצורפנו למועצה .על פי האצלת
הסמכויות ,המועצה תקצבה את קציר או הייתה אמורה לתקצב את קציר על חצי מ0210-
ועל  .0212המודל מורכב ממה הוועד מורשה לעשות ולא מורשה לעשות .במסגרת
השירותים שמועצה נותנת לתושביה .על פי החוק המועצה רשאית להטיל מה שהיא רוצה על
הוועד ולקחת מה שהיא רוצה .הוועד יכול לסרב ,אך ההחלטה הסופית של המועצה .יש סעיף
'התייעצות עם הוועד' .והמוא"ז שלנו אכן מתייעצת.
חן :הסתייגות לגבי תקציבים .המועצה לא מתקצבת סעיפים כאלה ואחרים ,המודל הוא אותו
מודל כשבעצם המועצה הקצתה סכום של כ 8 -מ'  , ₪עם הצטרפות קציר בוצעה תוספת
של כ -מיליון  .₪נותנים לך סכום מסוים ואומרים לך עם זה תסתדר .הטענה שלנו היא
שהמודל נבנה לפי קיבוצים ומושבים ולא לפי ישוב קהילתי כמו קציר.
עד שנת  0211כל קיבוץ ומושב קיבל מהמוא"ז  23% +תיקצוב סעיפים כגון :מזכיר ,מדריך
נוער .מה שהם עשו ,הם לקחו את כל הפול הזה והחליטו שמחלקים אותו בין הישובים ובדקו
מי מרוויח ומי מפסיד מהשיטה החדשה.
מנדי :האם אנו יכולים להביא יועץ חיצוני ,שיאפיין אותנו ונביא זאת למליאה? חן :צריך להביא
מודל שיתאים גם לקיבוצים ולמושבים .סיכוי אפסי שיעבור מליאה .ליאור :אם תביא מודל
חדש ותגיד להם שהם טועים ,אתה חושב שזה יוסיף יותר מ ?₪ 1222-מה הסיכויים שלנו
לגרום שזה יקרה? כי זו פוליטיקה נטו.

ועד מקומי קציר
מנדי :אם נקטר פה שיוציאו מודל חדש ,יקרה אולי עוד  11-02שנה .אם נבוא עם תוכנית
שלנו על ידי יועץ בלתי תלוי שיעשה גם מול המועצה את המודל .עם זה לראש המועצה יש
בעיה.
חן :כל צעד חד צדדי שתעשה תיתקל באותה תשובה.
מנדי :לא ניתן לחכות למודל חדש.
חן :לא רוצה מודל חדש.
דפנה :האינטרס הוא של כל המועצה ,כי אם קציר יהיה ישוב ירוד זה ישפיע על כל המועצה.
מנדי :לפי המודל שלכם מגיע לנו לפחות  0.1מיליון  ,₪תתחילו בלהביא את זה.
דפנה :אנחנו צריכים לחשוב איך לא מנציחים את המצב הזה.
חן :אני מציע שנעבור על האצלת הסמכויות של המועצה ונבוא עם תוכנית מוסדרת מפה.
דפנה :אנחנו צריכים לדחות האצלה עלינו בעצם.
גיל :רק שלא יבואו ויגידו לנו לקחת משהו אחר כי החזרנו את התאורה למשל.
חן מציג טבלה של האצלת הסמכויות לפי סעיפים וכן הנהוג בשאר יישובי המועצה.
אורטל נכנסה ב01:21-
אורי :לגבי תרבות וחוגים ,אולי אפשר להכניס רכזת חוגים ותרבות ,שתקבל כסף לפי חוגים
ובעצם גם תהיה אחראית על התרבות.
חן :בישובים אחרים עושה זאת רכז הנוער ,אך זה לא מצליח .אצלנו יש את שלוחת רות"ם
בניהול גילה
ליאור :מה עם מגרשי הספורט?
אורטל :חיים מטפל בזה – יו"ר ועדת תרבות וספורט.
ליאור :יש לעשות ישיבת תב"רים – סטטוס.
חן :בתחזוקה יש בעיה ,כי כאן המודל מסתמך על הקיבוצים ,שאין להם מדרכות ואין ניקוז
ופה הכול עלינו וזו בעיה.
חן :בהאצלת הסמכויות אנחנו צריכים לבוא למוא"ז ולהגיד להם שיכינו משהו שמתאים למודל
שלנו.
כל הצבוע בצהוב אומר שיש הסתייגות מול המועצה.
אורי :בנושא טאטוא רחובות אנחנו נופלים ,לא מספיק אחד.
חן :בטוח ,צריך ארבעה .אך מי ישלם?
דפנה :לדעתי עניין הצלחת הגבייה הגבוהה כאן בקציר של  32%היא מנוף למו"מ עם
המועצה.
ליאור :אם אתה מגיע להבנות עם המועצה ,זה בעצם סוג של שינוי מודל מעצמו.
החלטה :נושאים לדיון מול המועצה :תחזוקת כבישים וניקוז ,תחזוקת תאורת רחוב ,נוער,
תברואה טיאוט רחובות ,גזם ופסולת קשה.
המזכיר יקבע דיון בנפרד באחת הישיבות הקרובות על הנקודות הנ"ל.
מצורפת טבלה :המסומן בצהוב לדיון מול מועצה.
 .1עדכון בוועדת קהילה ורווחה
ענת רוט החליפה את נטע גרייצר כחברה בוועדה ,בעלת זכות הצבעה.
חן :על נטע להעביר מכתב מסודר.
ורווחה
קהילה
ועדת
התחדשות
במסגרת
דפנה:
ועניין המעגלים ,גילינו ש חסר סעיף של עידוד והעצמת הפעילות ההתנדבותית ביישוב ואני
מבקשת להוסיף זאת להגדרות של הוועדה .ענת בקשר עם מיזמי ההתנדבות בקציר.
מנדי :אם דרוש תקציב זה משהו אחד.

ועד מקומי קציר
דפנה :זה במסגרת תוכנית העבודה של הוועדה.
החלטה :הוחלט פה אחד להוסיף את סעיף "עידוד והעצמת הפעילות ההתנדבותית בישוב"
במסגרת כלל תפקידי ועדת קהילה ורווחה באופן מיידי.
 .1התפטרות מניה ובקשת מניה להקמת ועדה עצמאית לגיל הבכיר
ליאור :מניה התפטרה לאחר הדיון הסוער בשבוע שעבר .לאחר דיון והחלפת מיילים בנושא
ושיחה עם מניה ועם לימוריה ,התברר שהפעילות במסגרת מעגלים אישיים תאפשר את מתן
תשומת הלב הראויה ובכפוף לתקציב שיהיה צבוע מראש ויהיה מוסכם לטובת הגיל הבכיר.
כל מעגל הוא בעצם תת ועדה בתוך קהילת ועדה ורווחה .במסגרת הוועד המקומי אנחנו
רוצים שלאותה תת ועדה או ראש תחום של הגיל הבכיר יוקצה תקציב.
במידה ואין התנגדות אני מבקש מהחברים להביע דעתם בנושא ונוכל להתקדם.
אורי :יש בזה הגיון ,זה נעשה בוועדות אחרות .כמו בוועדת חינוך שיש לכל גיל אחראי.
מנדי :יש ועדות שקבענו אותם ,אנחנו צריכים לשייך אותם לוועדות .זה פרופר של קהילה
ורווחה .יש ועדה מסודרת ,שיחלקו ביניהם איך שהם רוצים .אך זו האחריות של קהילה
ורווחה.
גיל :אני חושב שהמענה שאנחנו כוועד נותנים צריך לעמוד בראש מעייננו ולתת מענה הכי
טוב שיש .כל עוד זה עובד טוב זה בסדר ,אם לא ,נצטרך לשקול מחדש.
מניה :לוועדת קהילה ורווחה יש המון דברים ,רוב האוכלוסייה מטופלת דרכה ואוכלוסיית
הגיל הבכיר זה הכי מיוחד ,הם צריכים תשומת לב מיוחדת.
דפנה :אני חושבת שאין צורך בשתי רפרנטיות לוועדת קהילה ורווחה ,כי זו ועדה חזקה שלא
צריכה שניים ואני מוסרת לך את התפקיד הזה .אני חושבת שזה הפתרון הכי טוב.
החלטה :יושב ראש הוועד יפנה ללימוריה ,יושבת ראש ועדת קהילה ורווחה ,וייתן לה את
ברכתו לרעיון הקמת מעגלי עשייה נפרדים ובתוכם מעגל העשייה לגיל הבכיר ,אשר יתוקצב
בהתאם .בתקווה שפתרון זה יוציא לאור את הצורך בתשומת הלב המיוחד שרפרנטית הגיל
הבכיר מניה אובולסקי וד"ר בן חסיד העלו.
 .6נוהל אישור תקציב חריג
נוהל תקציב חריג שגובש בשל אירוע של אישור תקציב חריג.
גיל :מציג את הנוהל.
אורטל יצאה 00:26
מוצגת הטבלה לאישור תקציב חריג.
ליאור :הוצג בפני הוועד נוהל בקשה חריגה להקצאת תקציב שלא במסגרת תוכנית העבודה
השנתית ,נוהל זה נוצר כדי לתת מענה ולמנוע מקרים שבו כסף ציבורי יחולק אומנם לצרכי
ציבור אך שלא במסגרת תוכנית עבודה שנתית ,לכן נוהל פרטני זה מקובל על חברי הוועד,
אנחנו מודים לחברי הוועד מנדי וגיל שמצאו פתרון אשר מקובל על החברים.
החלטה :אושר פה אחד נוהל אישור תקציב חריג

ועד מקומי קציר
עדכון קצר:
ליאור :הייתה נחיתה של מסוק מד"א ביום שישי לפינוי  0נפגעים משקד .המסוק כמעט שלא
נחת בשל כל האלמנטים שזרוקים בשטח .אני רוצה לנצל את הבמה כדי לבקש שיפנו את
הדברים.
חן :יש שני קבלנים שעובדים כאן בישוב כבר שנים .יש להביא להם אלטרנטיבה .אני צריך
רוח גבית מהוועד כדי לדעת איך לפעול.
החלטה :המזכירות תוציא מכתב לקבלנים שבו הם מוזמנים לשיחה במשרדי הוועד ותיאום
פינוי בדחיפות של אזור הגזם והשצ"פים במיוחד לאור הדחיפות בשל האירוע של פינוי מוטס
ביום שישי האחרון .הכול לפי הנחיות פקע"ר.
רשמה :שני גולדין

ועד מקומי קציר
תיקון לצו המועצות האזוריות  -האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
לוח חלוקת ה שירותים בין המועצה לוועד מקומי קציר  -טיוטא
סוג
שירות

מועצה
אזורית

ועדת מקומי
קציר

מגובה
תקציב

חינוך מעונות יום

טיפול ופיקוח מול

הפעלה חברה למתנס"ים

לא

לגילאי 0-3

משרד התמ"ת

חינוך  -גני ילדים

טיפול ומפיקוח מול

לגילאי 3-6

משרד החינוך וכן

אין האצלה

גני הילידם
יהיו של המועצה

אחריות לחינוך מיוחד
חינוך יסודי ומעלה

המועצה משמשת כרשות

אין האצלה

חינוך לבתי ספר יסודיים
ומעלה ובחינוך מיוחד
צהרונים ,מועדוניות

למועצה אין סמכות

הפעלה פרטי

לבדיקה בעתיד

תרבות וחוגים

תרבות אזורית

פעילות מקומית

מחייב תקציב

ספורט

ריכוז וארגון של המועצה

פעילות מקומית

מחייב תקציב

ומרכזונים

לפעילות האזורית
נוער

ריכוז וארגון של המועצה

פעילות נוער ישובית

לפעילות אזורית ותנועתית

ותנועת נוער

ותיקים וגימלאים

ריכוז וארגון של המועצה
לפעילות אזורית הדרכתית

אין האצלה

למעט פעילות
מקומית מגובה
בתקציב

ביטחון

ריכוז וארגון של המועצה

אגרת שמירה ,כוננויות,

מחייב תקציב

ויצירת קשרים בין כל גורמי

שירותי שמירה בישוב,

ואישור אגרה

הביטחון וההצלה.

שמירת תושבים

בריאות ורווחה

אחזקת מקלטים

אין האצלה

אחזקת מרכיבי בטחון

אין האצלה

ריכוז וארגון פעילות אזורית

אין האצלה

מחייב תקציב

שרותי רווחה עפ"י חוק
ע"י המועצה
שירותי דת

ריכוז וארגון ע"י המועצה

איו האצלה

מועצה דתית מצ'ינג
ישוב

הדתית כפר פינס-מנשה
קבורה

ריכוז וארגון ע"י המועצה

אין האצלה

הדתית כפר פינס-מנשה

באחריות המועצה
הדתית

תחזוקה -גינון

ארגון ,יעוץ ופיקוח עליון

האצלה

מחייב תקציב

תחזוקת מבנים ושטחי צבור

ארגון ,יעוץ ופיקוח עליון

האצלה

מחייב תקציב

תחזוקת כבישים

ארגון ,תכנון ופיקוח

האצלה

מחייב תקציב

תחזוקה  -תאורת רחובות

ארגון ,יעוץ ופיקוח עליון

האצלה

מחייב תקציב

בניית מבני ציבור,

ארגון ,בצוע ופיקוח עליון

אין האצלה

סליללת כבישים ומדרכות

גיוס משאבים מגורמים

ותחזוקת מתקני משחקים
וניקוז מקומי

ממלכתיים וציבוריים
ביוב

ארגון ,תכנון ,בצוע ותפעול

אין האצלת

מערכות הולכה ואזוריות
כולל מט"ש והטלת
אגרות והיטלים
תברואה ופינוי אשפה

טיפול ,ריכוז ופיקוח וביצוע

אין האצלה

ומחזור

עליון

תברואה טיאוט רחובות

ארגון ,יעוץ ופיקוח עליון

האצלה

גזם ופסולת מוצקה

ארגון ,יעוץ ופיקוח עליון

האצלה

שרות וטרינרי

ע"י איגוד ערים שומרון

אין האצלה

הספקת מים

באחריות מועצה

אין האצלה

ארנונת מועצה

הטלה וגביה

אין האצלה

ארנונת מסי ועד

אישור צו מסים

הטלה וגבית ארנונת

מקומי

לוועדים המקומיים

הוועד המקומי

מנהלה

אישור ,יעוץ ופיקוח

הפעלה/קנית

עליון

שירותים לצרכי ניהול

מחייב תקציב
מחייב תקציב

מחייב תקציב
מחייב תקציב

הוועד המקומי
ניהול ופיקוח חשבונות

אישור יעוץ ופיקוח

ביקורת החשבונות

יעוץ ,הנחיה ופיקוח

על פי דין

מחייב תקציב

על פי דין

מחייב תקציב

ואישור רואה חשבון
תכנון ובניה

על פי חוק

אין האצלה

