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פרוטוקול ועד מקומי מס' 42/11/4141 44/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,אורי ששה ,אורטל אפללו ,דפנה בן יוסף,
מניה אובולסקי ,מנדי דהן
נעדרים :צחי צימט
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :פבל שטיין ,חיים אלמקיס.
 .1אישור פרוטוקול קודם 4/1/41
ליאור :מבקש לאשר את פרוטוקול 446416
חן :תיקנתי קצת ניסוח לבקשת צחי כפי שמסומן בצהוב.
ליאור :לאחר הכנסת הערות של כמה חברי ועד ועברנו עליהן ,הוועד לא ראה בעיה
בתיקונים .אני מבקש לאשר את הפרוטוקול בהצבעה.
החלטה :הפרוטוקול אושר ברוב קולות .דפנה נמנעת ,כי לא נכחה ברוב הישיבה.
בן חסיד :רוצה לומר מספר מילות תודה על טקס יום השואה והגבורה ,היה מרשים ומקום
מדהים.
דפנה :ועדת קהילה ורווחה ,עם ועדת חינוך והנוער .חייבת לציין את שיתוף הפעולה של
הנוער .אני רוצה לספר שהצופים ,למרות הסיכום שהם יהיו חלק פעיל ושותפים ,לא הראו
נוכחות בישיבה .בניגוד לסיכום בישיבה המקדימה לקראת אירוע יום הזיכרון לשואה (מצ"ב
הסיכום) ,הצופים לא שיתפו פעולה ולא סייעו בהכנות לקראת האירוע ,במהלך האירוע ולאחריו.

חן :הם הודיעו לרכז הנוער שהם לא לוקחים חלק בהכנות.
דפנה :חשוב שתדע אורי.
אורי :לא רציתי שהצופים ישתתפו בזה ,כי זה טקס של הנוער .אני רוצה שיצא מכתב אישי
לכל אחד.
מנדי נכנס בשעה 71:12
חן :זו בעיה להוציא מכתב אישי לעשרות אנשים .זה עלול לפגוע במי שנשכח.
אורי :אנשים עשו עבודה.
דפנה :רואים התדלדלות בכוח של מספר האנשים שרוצים לתת יד .ההכנה של האירוע היתה
יותר קלה ונעימה אם היו יותר אנשים.
אורטל :הנוער ניהל את הטקס ,היה מרשים ומיוחד .היה גוון נעים .מה שאותי אכזב היה
נושא ההגברה.
אורי ודפנה :זה קורה .דפנה :אבי עשה כמיטב יכולתו.
ליאור :כל פעם שעולה נושא מגיעים פה לקטטות ותגרות מילוליות .כל שרצה בן חסיד זה
לברך את העושים במלאכה וזהו.
דפנה :ועדת קהילה ורווחה מתכוונת לעשות ישיבת סיכום על האירוע.
ליאור :היתה חשיבה אחרת והיה שקט בקהל ,היה מצוין.
דפנה :יש כבר תודות בפייסבוק.
חן :תמיד מפספסים אנשים כשפונים אישית .כדאי לכתוב בשלט לד ,ולכתוב תודה לזמרים
וכדומה .ניסוח הכולל את כל הפעילים.
דפנה :בועדת קהילה ורווחה יש מעגל העצמת מתנדבים ויש תוכנית לערב העצמה
למתנדבים.
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 .7מעקב החלטות
חן :הבריכה תיפתח ב 1.4-תעבוד עד סוף אוגוסט .עם אותם מפעילים .כרגע מבוצעים
תיקונים מסיביים בבריכה .פורום הבריכה זומן מס' פעמים ולא הגיע .רק אחד שעשה סיור
בבריכה .היינו צריכים להתקדם .בריכה עומדת עולה כסף.
מנדי :למה לא ספטמבר? חן :כי זה לא כדאי.
ליאור :לדעתי כדאי לעשות הפנינג פתיחה והפנינג סגירה.
חן :יש כוונה לפתוח יום אחד בשבוע עד יותר מאוחר ואז אפשר לעשות פעילויות קהילתיות
בערב.
ליאור :אפשר לנסות לעשות שאלון בפייסבוק מה התושבים חושבים.
מנדי :לא בטוח שזה טוב .אנחנו מוציאים מכתב רשמי – מחיר אחיד לכולם .אם האגודה
רוצים שיוציאו מכתב מטעם עצמם.
חן :אין הסדר עם האגודה השנה .שהאגודה יסגרו ישירות מול המפעיל.
ליאור :אין כרגע מחליף לבני ,אני אבקש מהועדה להציג חלופות ליו"ר.
אורי :צריך לעשות קוסמטיקה למגרש במשעול המורן .הברזיה לא עובדת ,השערים עומדים
ליפול .וצריך לנקות.
ליאור :אילן אמר שיש את הכסף ,אך מהנדסת המועצה צריכה לסייר לפני מתן התב"ר.
אורי :למה לא לבדוק נושא קירוי פחות יקר ,למשל רשת צל גדולה?
חן :יש משאבים מוגבלים.
מנדי ואורי :צריך לחשוב מחוץ לקופסה.
ליאור :נזמן את לאה ,מיד לאחר מכן ,הכסף כבר מוכן ,נתחיל לבצע מכרזים .להזמין את אורי
לאותו יום שלאה תהיה .וגם את מנדי.
מנדי :מי עושה סקר? לאה? יש לא תקני ויש רצוי ויש בפועל .כשאתה בא עם זה ללאה זה
אחרת.
ליאור :יש ועדת תרבות וספורט ,ירין רוצה לקחת את הפרויקט על עצמו.
אורי :הוא יודע מה התקנים?
ליאור :המהנדסת מתאימה את התקנים.
חן :אתה צריך להגיד מה אתה רוצה.
מנדי :גילה יכולה לעזור מאוד ,היא מכירה חנויות ספורט וכו'.
ליאור :אורי וירין יגישו לאחר ביקור במגרשים ולפני הסיור של מהנדסת המועצה ,את הצרכים
של מגרשי הספורט( .לשלוח לאורי את מה שביאטריס קליינמן שלחה).
 .3שאילתה בנושא אגרת שמירה
אורי :לגבי חברת השמירה שבחרנו בה .איך אנחנו בוחנים אותה אחרי שנה ובכלל את נושא
השמירה אחרי שנה .האם יש ערך מוסף מהשמירה.
האם הכסף שגבינו ,גבינו על חודש שלא היתה שמירה ,מה עושים עם זה ,אם זה חוקי?
לגבי הנושא שהוצאנו כספים מהשמירה למצלמות וכדו'.
פבל :מטרת ועדת ביטחון היתה להחליט על השמירה .לא בחרנו את חברת השמירה וגם לא
כמה כסף ייגבה.
דפנה :מי קבע תעריף? חן :תקנות שר .דפנה :אין מנעד שאפשר לקחת בין זה לזה?
פבל :זה לא קשור לוועדה .אם מדברים על ביטחון ,אין מדדים ,אלא לפי משברים ונקווה שלא
יהיה .רב"ש עושה מעקב אחרי חברת שמירה .אם אין גל של גניבות ,אז עשינו מה שצריך.
אנחנו בחרנו אילו אפשרויות שמירה יש ,נתנו מודל לוועד ואמרנו שזה מה שרצוי .אני הייתי
מעדיף שמירה של  76שעות .שומר בכל בודקה ,רכב שמסתובב ביישוב .מג"בניק מגיע
בלילה .מגיע לנו מג"ב רק בלילות .ביום חול .לדעתי החשוב זה שישיבת שאנשים לא בבית
ובחגים .אנחנו נתנו את המודל והוועד החליט ללכת על זה.
מנדי :איך הגיע מהשעות של הבוקר ששם רוב הפריצות ,נוצר מצב ששומרים שישיבת?
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פבל :אני מעדיף שמירה של  76שעות .מנדי :גם אני.
פבל :אי אפשר להקפיץ שומר לשעתיים .מנדי :היום כמה הוא שומר בשישי? חן :מ10:11-
במוצ"ש עד  4:11ביום א'.
חן :כל יום יש שומר מג"ב  +שומר שלנו מ 77:11-עד .4:11
פבל :יש לנו כיוון עם מה להשתמש בעודף שנוצר .אין הרבה עודף ,לכן לא ניתן לקחת עוד בן
אדם.
חן :שמירה של שבת היא יקרה כי זה גם שבת וגם לילה וגם רכב של הוועד.
אורטל :למה רכב של הוועד? פבל :כדי להוזיל עלויות.
פבל :ההמלצה שלנו כוועדה היא המודל שהמלצנו לוועד .כל השאר הוועד בחר.
חן :לשאלתך אורי וגם לך דפנה .כל נושא השמירה הוא משק סגור .אני מקבל את הכסף
כשמירה ,כסעיף שמירה .היה ויש עודף ,האפשרות היא בסוף שנה או רבעון4חציון לראות אם
יש עודף בסעיף שמירה ,ובמשך חודש חודשיים לא גובה מהאנשים .יש תעריף למ"ר.
דפנה :יש תעריף למ"ר מומלץ ,שיש בו מינימום .ביררתי עם עו"ד של מנעד מ 6.23-ועד
.₪ ...1
חן :יש תעריף בסיסי ויש תוספת ליישוב קו תפר .הסכום הסתכם ב ..63-ב 7113-וההצמדה
למדד מביאה את הסכום ל ....1-התעריף היה  ₪ 1.. + 6.23למ"ר כיישוב קו תפר ועוד
הצמדה למדד של  1.12אג'.
דפנה :זה נורא חשוב כי זה הטריד אנשים.
חן :במקום לעשות חישוב ולהחזיר לכל אחד כמה שקלים בודדים ,אם נצבר עודף בקופה של
סכום מסוים אני מודיע לגבייה לא לגבות בהתאמה עד איפוס מול ביצוע.
אורי :אם אנחנו צריכים לשלם שכר חודשי אולי נעסיק אנחנו .אם לא צריך רכב.
פבל :לא כל אחד יכול לשמור .גיל :צריך להיות עובד חברה ,צריך להיות מורשה מג"ב .חן:
אנחנו ניסינו להכשיר את העובד של אמנור במג"ב ולא צלח .אנחנו מנסים למצוא מישהו
מהמתמידים שהוא מובטל ושהוא יפטרל ברכב מג"ב.
מנדי :הייתי רוצה לדעת כמה עולה שומר שלנו ושני השומרים של שבת.
ליאור :יש ועדה שעשתה שיעורי בית ,הוועד אישר והמליאה אישרה .אני לא מבין מה צריך
להעלות שוב דיון על העניין .לא יכול להיות דיון בדיעבד .אורי הגדיר נכון ,אני רוצה פרמטרים
ועוגנים לדעת אם הסיפור כדאי .אני חושב שבעוד  3-6חודשים נתכנס ונבדוק נתונים.
ההחלטה לא תשתנה היום.
מנדי :אנחנו לא משנים בדיעבד ,השאיפה לחשוב קדימה .בואו נשב בשקט ונחכה שנה.
הדברים האלה חשוב להעלות כל הזמן .כי אם יש משהו כזה זה הרבה מאוד כסף .המידע
שאני קיבלתי מגיל מילר היה קצת שונה .המידע לא היה מלא .עשינו מהלך ,חשבנו
והתייעלנו .אני חושב שאנחנו מקבלים הרבה החלטות כי צריך לקבל אותן .לפעמים אין
מספיק נתונים ואין מספיק זמן .אבל באותה נשימה קיבלנו החלטה צריך לבחון אותה .לבחון
כל הזמן ולעצור כשצריך.
ליאור :אני חושב שאם היית מבקש לבדוק עוד רבעון מה קורה ,אני אוכל להראות נתונים
כספיים מצטברים .אורי :כן ,מצוין.
חן :לדעתי על ועדת ביטחון לקבוע פרמטרים אם זה עובד או לא.
אורי :אנחנו צריכים להחליט אם מה שאנחנו מקבלים ומשלמים זה שווה או לא .בואו נחליט
שעד אוגוסט אנחנו בוחנים מחדש את נושא השמירה.
חן :הדבר היחיד שנעשה היה לאשרר פה את חדר הנשק .לא נקנה עוד שום דבר ללא
העברת הדברים בוועד .יש לנו מצלמות קיימות ,הן יושתו על התקציב הזה .כל הרכישות
יבוצעו עפ"י חוזר מנכ"ל המוצג פה בישיבה .החוזר גם כולל התעריפים לגבייה כפי שהוזכרו
קודם.
פבל :נושא המקלטים .דיברנו על הנושא לפני חצי שנה .הצגנו לחן מה אנחנו רוצים .כל
פעילות ציבורית לטובת היישוב בעדיפות ראשונה .אפילו בחינם .אח"כ השכרת מקלטים
לעסקים של תושבי המקום ושלב שלישי כל שוכר מבחוץ .חן בדק ביקוש .רצוי שכל מקלט
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יהיה לפי הוראות פקע"ר .אני לא אחראי מי פינה .כרגע רק מקלט אחד של דורון עמר עדיין
לא פונה .אושרו בוועדת מכרזים קבלנים לגדר ,יוצאים כבר לשטח בהרחבה.
ליאור :פבל ,אני מבקש ממך שאת שלוש האופציות האלו אני אקבל בכתב ועם חתימה .פבל:
ביום חמישי תקבל את זה בפרוטוקול הוועדה.
מנדי :לא פרוטוקול ,הסכם מדיניות שלפיו חן מוציא חוזה לשוכרים.
אורטל :השער של ההרחבה פתוח לרווחה ,משאיות נוסעות .ליאור :מה קרה שהרימו ידיים?
חן :היו מספר אירועים ,יש לנו מצלמות ,איתרנו בן אדם ,תושב היישוב שחיבל במצלמות,
עכשיו הוא בחקירות משטרה .יש לנו תמונה והקלטה ,הכל עבר למשטרה .העלינו אפשרות
להסדיר את העניין ללא פנייה למשטרה אך הוא סירב והעלינו למשטרה.
אורטל :מה עם סגירת המחסום.
חן :ביקשנו מהמנהלת להגדיל את המכסה של הנכנסים במחסום .נציג הפרויקט ביקש
רשימות ושוב רשימות ,בסוף הוא לקח על עצמו את העניין והכניס רשימה שלו ללא תיאום.
הוחלט להשאיר לו את העניין.
אורטל :ומה עם המחסום? סכנת נפשות שם עם המשאיות.
ליאור :כל ההרחבה כבר בונים כמעט.
אורטל :דרך נופית לא חוקית שיסגרו אותה.
חן :תסגרי את נופית כל המשאיות יכנסו לך ליישוב .רוב המעבר הוא מעבר של תושבי
המקום ,או שהם בונים או שהם גרים.
ליאור :אפשר להכין שלט שאין כניסה לרכב כבד .העבריין יענש.
 .6אישור תקציב להשלמת גן משחקים באשכול גנים
ליאור :מתקן חדש היה צריך לעלות  ,₪ 111,111הגומי שעשינו עלה כ 61 -אש"ח ,סיימנו
עם המצב כיום עד עכשיו  .1אש"ח .פחות מחצי מחיר הגענו למצב טוב .אני רוצה לסיים
ולהצליל.
חן :יש גן שהוחלט לפרק ברחוב האמירים .המתקן חדש לגמרי.
ליאור :לפרק אותו ולהעביר לאשכול גנים .לאור הצלחת הקונספט ,החלטנו להשלים את
אשכול גנים ,נעביר את המתקן החדש לחלק הקדמי היכן של האספלט ,עם טווח גילאים גדול
יותר .העברת המתקן והתקנתו בשטח זה  .₪ 17,111להשלים את הגומי זה עוד  171מטר
זה עוד  .₪ 7.,111בן חסיד :מה יהיה בפטל? ליאור :ספסלים ופינות ישיבה.
והצללה לשטח של אשכול הגנים זה  .₪ 72,111סך הכל  .₪ 02,111אחרי שנסיים נעשה
חנוכה למקום.
לפעמים אני אומר תעשו ,למה? אתמול יצא מכתב לגבי האנטנות ,קיבלנו עוד .₪ 711,111
לעשות טוב ,לסיים את הדברים עד הסוף .לא להשאיר .גם אם יעלה עוד קצת.
מנדי :אני הבנתי שהחברה הכלכלית תעזור בתקנים ובשיפוץ הגנים שנשארו.
ליאור :תיקבע ישיבה עם מנכ"ל החברה הכלכלית בנושא צמצום גנים ותקציבים שהתפנו
לטובת הוועד המקומי.
מנדי :אין בעיה לאשר ,רק לקבל תקציבים מהמועצה.
דפנה :ועדת חזות היישוב אישרה את הגן?
ליאו ר :ישיבת חזות היישוב אישרה את מה שנעשה עד עכשיו .אין לי המלצה על ההמשך
בפרוטוקול .דפנה :אפשר גם טלפונית.
ליאור :מתחייב תוך שבוע להעביר את המלצת הוועדה.
החלטה :הועד מאשר פה אחד תקציב לסיום מלא ומוחלט של הגן באשכול גנים בסך של עד
 01אש"ח ובכפוף לאישור והמלצת חזות היישוב.

ועד מקומי קציר
 ..מתווה יום הזיכרון ויום העצמאות
חיים :יום הזיכרון באחריותה של שולי קליין בהתנדבות מלאה .כמו כל שנה.
יום העצמאות :בגדול מנחים דוד גוזלן ותרצה זוהר .תוכנית אמנותית :זמרת ,מחולות קציר,
מופע מרכזי של חברי שוטי הנבואה שהם תושבי קציר ,רואי לוי וגלעד ויטל .יהיו זיקוקים,
יהיו דוכנים .מקומי  ₪ 711לא מקומי  .₪ 3.1חן :אין קניבליזציה.
חיים :עשינו פיקוח על מחירים .לגבי ההופעה ,אין משהו יותר זול .דפנה :מחיר התנדבותי.
עוברים על המחירים מהטבלה .סך הכל  ₪ 41,111כולל דיגלול והכנות ו .%-רזרבה.
ליאור :חיים הציג את מתווה יום הזיכרון ויום העצמאות ,התקציב הנדרש לשני האירועים
עומד על כ ₪ 41,111-כולל מע"מ.,
החלטה :הוועד מאחל בהצלחה ומאשר את המתווה
 .4מטה מול מטה
חן :בקצרה ,נגענו בנושא האצלת הסמכויות וכבר קיבלנו בדיון קודם החלטה מה יעלה מול
המועצה .נושא שני הוא מודל ההקצאה של המועצה שלא מתאים ליישוב קהילתי כקציר.
ניפגש בראשון שלפני ישיבת המטה.
רשמה :שני גולדין

