ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 02/42/0241 02/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,דפנה בן יוסף ,מניה אובולסקי ,מנדי דהן,
אורי ששה
נעדרים :אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר
נוכחים :מאור גולן ,רועי אקרון
 .1פיתוח הרחבה
דיון בנושא התשתיות.
ליאור :על התושבים בהרחבה היה לנקוט בנתיב משפטי מזמן וברגע שרואים שלא זוכים
לטיפול מתאים .תתקיים פגישה ב 11.11 -אצל ראש המוצעה ,ממליץ להמתין עד למועד.
 .2אישור פרוטוקול  41מה01.1.41-
הפרוטוקול אושר .אין הערות.
 .1נושאים שונים הנובעים ממעקב קבלת החלטות
רכישת טרקטור 211 :אש"ח יעלו לאישור השבוע ע"י המליאה.
 151אש"ח משוטף בעסקת ליסינג .החזר מכספי משרד הפנים כאשר יתקבלו במועצה.
גיל :מסתדר מבחינה תזרימית.
תב"ר גדרות 55% :הושלם מסירה מתוכננת ל.2111112 -
אישור בטיחות לגני משחקים באחריות חכ"ל – טרם בוצע.
כ"כ נושאי אחזקה באחריות חכ"ל – טרם בוצע.
ליאור :מ 12-גני משחקים אושרו רק  2לאחזקה .וגם אותם החכ"ל לא מבצע.
חן :שוחחנו היום על המודל עם דליה בהמשך למטה מול מטה .נמשיך לעקוב וללחוץ בעניין
צחי :המצב עם המועצה הולך ומחריף .השאלה מה עושים עם זה .עיקר בעיותינו נובעות מאי
תפקוד המועצה.
ליאור :ללא התנהלות ועד תקינה מצבנו היה הרבה יותר גרוע.
דפנה :אולי על הוועד לשנות ההתנהלות מול המועצה.
ליאור :מס' פעמים העלינו האחריות מול התושבים וייתכן שהפתרון הוא להיכנס לגירעון.
דפנה :יש להציג חזית ברורה המייצגת את היישוב .בתקיפות .יש לתכנן מהלך משותף
להשגת יעדי היישוב.
ליאור :הבהרתי לפרנסי המועצה כי עתה הזמן לתת תשובות ולו"ז ואני לוחץ בעניין .מבקש
מחברי הוועד להפעיל לחץ וכל חבר מוזמן לפנות ישירות למועצה בתחום אחריותו.
אורי :תחום תשתיות לא מצליח לזוז.
ליאור :ממליץ להמתין לדיווח של גוזלן מישיבת הנהלה.
דפנה :יש לשבת ולהכין אג'נדה כיצד מגדילים הכנסות ולצמצם עלויות .אנחנו זורמים ולא
יוזמים .יש תחושה של שמירה על שקט ולא ייצוג התושבים.
ליאור :יש צוואר בקבוק במחלקות המועצה בהורדת התקציב אל הפועל .אנחנו לא מחכים,
אנחנו מחכים לשעת הזדמנות לפעול .אני לא מחפש כותרות שליליות .זה יפגע בכולנו.
צחי :חלק מהבעיה שיש במועצה ,אנשים שלא יודעים לטפל מול משרד הפנים.
דפנה :אין להם מניע ליישם החלטות מטה מול מטה.
אורי :מציע שכל חבר יציג תוכנית פעולה בישיבה הבאה.
ליאור :אם לא יהיה שינוי גישה עד  ,111115נשקול צעדינו .סבלנותי פקעה עד כדי התפטרות.
אפשרות שנייה :התפטרות כל הוועד.
אפשרות שלישית :להודיע רשמית כי האחריות מוחזרת למועצה .וזה ילווה בפנייה לעיתונות.
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 .2גישות לתוכנית עבודה 0241
גיל :סקירה על :2112
גישה של דיון לפי ת"ע של כל ועדה גרם להוצאת אויר מהוועדות ולתסכול רב
אנו חשבנו לבצע הפוך :להחליט על מסגרת תקציב לפי ועדה על בסיס  2112ולמסור
לוועדה לתכנן תכנית עבודה בהתאם לתקציב .התקציב שיוצג יכלול קבועות ומשתנות.
דפנה :המעגלים מכינים תקציב .יש להגיש תוכנית נאמנה לביצוע ולא חלום.
אורי :ממליץ גישה משולבת.
ליאור :יש בעיה של תקצוב בחסר .השנה נהיה תקיפים יותר בדרישת תקציבים .רכשנו
ניסיון ואנו יודעים את הצורך טוב יותר.
אורי :כל ועדה לגופה.
דפנה :כל ועדה תכין תוכנית תקציבית עד למועד מוגדר .אח"כ לדון כיצד מקציבים בפועל.
בן חסיד :יש להתבסס על  2112ולהגדיל השנה.
חן :יש גזרות חדשות :ביטול מרכיבי בטחון ,ארנונה על מבני ציבור ,השתתפות בבג"ץ
מפחמות .לא בטוח שהתקציב יגדל.
החלטה :מזכיר הוועד יוציא חוזר וליו"ר ועדות ורפרנטים עם כמה מילים לגבי גישה משולבת:
תקציב למי שיש וכן לו"ז להגשת ת"ע עד סוף נוב' .2112
מנדי נכנס21:15 :
 .5הקמה ופירוק באירועים קהילתיים:
חן :מעלה בפני החברים הבעיה של צוותי הקמה ופירוק מקרב התושבים .מחסור במתנדבים,
עומס על המארגנים שנשארים לבדם.
צחי :ללא מתנדבים יש לתקצב צוותים .חייב לבוא תגבור בנושאי אחזקה .יש מקום
ליצירתיות.
בן חסיד :גם נושאי ניקיון.
דפנה :אי אפשר לסמוך רק על מתנדבים .יש עובדים בשכר ואם חסר ניתן להוסיף משרות.
חן :היכן שנראה כי אין אפשרות לגייס מתנדבים יהיה עלינו לשלב בתקציב האירוע עלות
הקמה ופירוק .הדבר יבוא על חשבון תכנים .הדבר מתקשר ישירות לנושא הבא של הגדרת
תפקידים...
 .6הגדרות תפקיד:
הגדרת תפקיד מזכיר:
דפנה :יש הגדרה במועצה .אחרי שנתיים יש לבחון האם מבצע הגדרתו ואם לא .חצי
מתפקידו רכז קהילה .אני לא רואה שזה נעשה .חן עסוק בהרבה דברים אחרים ולא בפן של
הקהילה .יש להכין כלים של עמידה של בעל תפקיד ביעדיו .כגון :השגת תקציבים במועצה.
אליי לא הגיע כל דיווח של עמידת המזכיר ביעדיו .בכנס שהוצג התפקיד הבנו חן ואני כי
הנושא של רכז קהילה מצריך משרה נוספת.
ליאור :היישוב הכי גדול במועצה .וממקום נקי ומניסיונו בניהול מערכות ,המזכיר מתפקד
היטב .בגלל גודל היישוב וצרכיו ומצוקותיו ,אכן  01-51%מתועל לניהול יום יומי .והתנהלות
מול המועצה האזורית .היישוב ברמה התקציבית למרות תקצוב בחסר ,אין גרעון ,ניהול
תזרים ,אין מינוס בבנק ,לא איחרנו בתשלום שכר ,תשלום לספקים בהנחה שאנו יישוב
קהילתי ומתוך כאב ,ייתכן שיש מקום לרכז קהילה.
לכן בתקציב  2115וכדי לשמר היישוב יש צורך ברכז בחצי משרה.
אורי :הצענו כי רכז נוער יהיה ענ"ק – עובד נוער וקהילה.
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אנו מעסיקים רכז נוער בחצי משרה ושוקלים הגדרה של חצי משרה הקיימת בתקן של רכז
קהילה ונוער וביצוע פרויקטים משולבים.
דפנה :יש הגדרות לתפקיד מזכיר היישוב .האם יש דוחות? האם יש עמידה ביעדים? לפני
החלטה על הגדלת משרות.
מנדי :הגדרנו תפקיד .ברגע שיש הגדרה ניתן לבחון האם עומד בהגדרה .אם לא מתעסק
צריך לבחון למה לא עושה.
יש לבחון אם עובדים אחרים לא ממלאים תפקידם וגורמים שהעומס על המזכיר יגדל.
ליאור :מציע לבצע ישיבה ייעודית לעניין .נעבור על הגדרות ונחפש "חורים שחורים".
בן חסיד :אני לא חושב שחסר רכז קהילה .ונושא זה אינו קשור לביצועי המזכיר.
מנדי :צרכים שאינם מבוצעים נופלים על המזכיר ולאור העומס דוחה ביצוע לנושאים פחות
דחופים.
בן חסיד :יש דברים חשובים שיש לבצע לפני רכז קהילה.
דפנה :כוועד אנו צריכים לבדוק שהעובדים ממלאים תפקידם.
אורי :בתוך כל מה שמוטל עליו ,המזכיר לא מגיע לנושאי קהילה ורווחה.
דפנה :לא ניתן להסתמך על מתנדבים.
ליאור :אנו יודעים היכן מצויים הליקויים .הדיון הבא ידון בעניין .קציר היא כמו שלושה קיבוצים
והכל עם מזכיר אחד בזמן שבקיבוץ יש כמה בעלי תפקידים לעניין.
דפנה :אני משוכנעת כי נצטרך עוד עובד בשכר לטיפול בנושאי קהילה.
מנדי :לאור ת"ע ייתכן שנצטרך לתקצב עובדים נוספים.
החלטה :ישיבת הוועד הבאה מוקדשת לסיום נושא בעלי תפקידים בשכר.
המזכיר ירכז ויעביר את כל ההגדרות הקיימות לניתוח מעמיק של כל תפקיד .כל זמן הישיבה
יוקדש למיצוי הנושא.
 .7סטטוס פרויקטים
המזכיר מציג התקדמות כל פרויקט ותוכניות בית לולה ומועדון נוער המיועדות לבקשת היתר
בניה.
מגרשים :אורי :תהליך תכנון מרכזי שיעשה במקביל לביצוע במערבית.
בית לולה :התוכנית פוגעת במתחם לפני הבמה .יש לבחון העמדה מזרחה
הוצגו תוכניות להגשה של בית לולה ומועדון תנועות הנוער.
ליאור :עדכון בית לולה.
 .0פינוי מקלט  : 42גלריית נדיר
ליאור :עדכון בנושא .רקע והדרישה לפינוי המקלט עד 11111112
דפנה :יש פה עניין של רדיפה של שכנים שמתערבים בעניינים לא להם .תיתן כללים וקנסות.
לא נכון לפנותם אחרי כל כך הרבה שנים.
צחי :מדובר בעסק העובד ביישוב ויש לטפח אותו.
חן :לא מדובר ברדיפה מאחר והעבירות על החוזה נעשו על ידי השוכר וכן גרימה למפגעים.
אורי :חתימה על תצהיר.
ליאור :יש יצירת איפה ואיפה כלפי תושבים אחרים .יש להיזהר מפריצת גדרות וזה עלול
ליצור תקדים.
גיל :המקלט לא מתאים לשימושם .אך בשלב זה לא צריך לפנותו .לאפשר לו למצוא מקום
אחר בתחום היישוב.
ליאור :אנו נוהגים בלא משוא פנים.
מנדי :בהתאם לנהלים :לדברי חן לא עמד בנהלים והיתה חריגה .חרג נקודה .ניתן להזהיר
ולאחר כל חריגה אחרת לפנות.

ועד מקומי קציר
קורס מנהיגות :קוראים להשתתפות החברים או תושבים אחרים בקורס חשוב זה.
רשם :חן רייך

