ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 42/11/4141 41/41
נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,דפנה בן יוסף ,אורטל אפללו ,מניה
אובולסקי,
נעדרים :צחי צימט ,אורי ששה ,מנדי דהן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,שני גולדין
נוכחים :אביטל כהן אהרוני ,אופיר שלימק ,מאור גולן ,רועי אקרון ,יוסי לוי
ליאור :נרים כוסית לשנה החדשה .רוצה לברך את חברי הוועד הנמצאים ושאינם בשנת
עשייה ושנת שיתוף פעולה .איחוד כוחות והמשך עבודה והשלמת ומימוש כל המטרות .כוחנו
באחדותנו .תודה לחבריי ושותפיי לדרך ושתהיה שנה טובה.
 .1אישור פרוטוקול קודם 44/12/41
האם יש הערות לפרוטוקול הקודם?
החלטה :הפרוטוקול אושר ברוב קולות .אורטל ודפנה נמנעו בשל אי היותן בישיבה.
 .2טבלת קבלת החלטות
ליאור :היום פעם ראשונה ששמעתי שצריך אישור מליאה לטרקטור .אם נחכה לתקציב
מהשמיים לא יקרה דבר .אמרתי לאילן ,אנחנו חייבים טרקטור ,אנחנו יישוב גדול ואין לנו
אמצעים .הוא יעזור גם בביטחון ,גם בענייני עצים שקרסו וכדומה ,יגרור עוקב מים וכו'.
אנחנו כבר הצגנו את שימושי הטרקטור השונים .ראש המועצה והגזבר שוכנעו ואמרו לצאת
לדרך .ייקח למועצה חודשיים שלושה עד ארגון הכסף .היום פתאום שלפו שיש צורך באישור
מליאה.
חן :ראש המועצה קיבל החלטה שלא על דעת הגזבר.
ליאור :יש לי אישור עקרוני להתקדם.
חן :אתה צריך כיסוי .ניתן להגיד לאילן שאנחנו מתחילים בתשלומים עד שתשיג את התב"ר.
אך מי מבטיח שנקבל החזר על תשלומים אלה ללא מקור מאושר.
ליאור :אמרתי לו .ביקשתי בכתב והוצאתי מכתב ותזכורת למכתב .והיום קיבלתי תשובה
שצריך אישור מליאה ...אני נכנס למלכודת וזה ימרח עוד חצי שנה .אני מציע להוציא שוב
מכתב למועצה .סוכם כך וכך ומבחינתי מבקש להתחיל בתהליך .אם לא נקבל תשובה
שלילית פשוט אצא לדרך.
חן :נוציא מכתב תזכורת ובקשה לזירוז הליכי האישור.
חן :מועדון תנועות הנוער ,הוצאו תכנונים על ידי המתכנן ,המהנדסת העבירה להערות לגיל
ולי ניתנו הערות.
גיל :שם צריך כל פעם זריקת מרץ.
חן :נשב לה על הראש.
ליאור :אגרת השמירה :אנחנו מחויבים לפי מכתב ממשרד הפנים לגבות אגרת שמירה
כפולה ,לפי חוק עזר מועצה מקומית חריש-קציר שעדיין חלים על קציר ,כיוון שלא הועברו
חוקי העזר של מנשה (תקוע במשרד הפנים) .אנחנו בעצם אישרנו אגרת שמירה נמוכה בחצי
ממה שאמורים לשלם( .מוצג לנוכחים מכתב משרד הפנים בעניין)
דפנה :אנחנו חייבים לבדוק את העניין ולשלוח מכתב למשרד הפנים שלא נראה עבריינים.
יוסי לוי :אף אחד לא יאשים אותך כעבריינית אם את גובה פחות.
נבחר ועד חדש לבית הספר ,עם קרן דורון כיו"ר .שיהיה בהצלחה!
ליאור :הועד קיבל החלטה לא להעלות את תשלומי אגרת השמירה ולהשאירם בערכם
הנוכחי עפ"י מ"ר.

ועד מקומי קציר
 .3עדכון פגישה עם רני טריינין – סגן יו"ר הסוכנות
ליאור :מספר מבנים שייכים היסטורית לסוכנות ,בית המועצה הנטוש ,בית לולה ,מבני
הגבייה לשעבר ,הדיור הזמני ושטחים חומים למיניהם.
היו לפחות תריסר פגישות של מוא"ז מנשה ,הוועד המקומי והאגודה השיתופית קציר .ראש
המועצה יזם פגישה אצל סגן יו"ר הסוכנות.
אנחנו רואים את עצמנו כחלק ממוא"ז מנשה והוועד הוא הזרוע הביצועית שלה .יש את
האגודה שנאחזת חזק במבנים ההיסטוריים .גילוי נאות – אורטל ,ליאור וגיל הם גם חברי
אגודה.
בסוכנות אומרים שהמבנים האלה הונחו לניהול וטיפול האגודה.
סך הנכסים של האגודה ,כלומר חלק מהדברים שבהם לאגודה יש איזו חזקה.
הדברים הגיעו לסוג של פיצוץ ,נאמר שיש חוקים חדשים ,המועצה צריכה חזקה .אני לא
אוהב פלנגות .יש ריבון בשטח לטוב ולרע.
סוכם :מבנה הגבייה עובר למועצה לשימוש הצופים ולהריסה לאחר סיום בניית מועדון
תנועות הנוער ,בית לולה כנ"ל והדיור הזמני נשאר בידי האגודה .והמחלוקת היחידה היא
בית המועצה לשעבר ,הם אומרים שהם השקיעו הון תועפות בזמן המעבר של המועצה
המקומית ,גדעון היה מסוכסך עם לבקו ,לבקו שעזב ,עזב כמו מלבנון .ונדליזם לשמו .אנחנו
כנראה נקבל ממשרד השיכון תקציב לשיפוץ .המועצה לקחה זאת על עצמה .הסוכנות כנגד
השיפוץ תהיה מוכנה לתת גרייס של  3שנים לא לשלם שכ"ד.
סוכם עי מועצה תעביר לסוכנות הצעה עד ליום ( .1/11/2111ביום  1/11ביקר רני טריינין
בקציר והופתע מאוד ממצבו הרעוע של מבנה המועצה).
 .1עדכון בנושא גננת באשכול גנים
שני :הגננת הושעתה למשך  11יום ,עם אופציה להארכה של  11יום.
ליאור :גילה והגננות האחרות כמרקחה ,מדובר על גננת ותיקה וטובה.
 .5שמירת צביון היישוב
נערך דיון בעניין ביחד עם התושבים הנוכחים בישיבה.
רשמה :שני גולדין

