ועד מקומי קציר
פרוטוקול ועד מקומי מס' 29/11/15 15/15
חברי ועד נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,צחי צימט ,חיים אלמקייס ,מנדי דהן ,אורי ששה ,גיל
עמל ,מניה אובולסקי ,דר יצחק בן חסיד
חברי ועד נעדרים :אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים :נציגי ועדת תיירות ופיתוח עיסקי :חיים קרשטט ,גידי גרואג ,ירון אוזן וטל רז
נציגי ועדת חזות הישוב :מאור גולן ,רועי אקרון
נציג ועדת ביטחון :פבל שטיין משעה  ,22:00ענת אריה
סעיף  1אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך 8/11/15
אושר ברוב קולות (למעט צחי שנעדר מהישיבה הקודמת)
סעיף  2תוכניות עבודה לשנת 2016
ליאור :חן תן דגשים לתוכניות העבודה
חן :הפצנו לפני  2ישיבות קריאה לכל הרפרנטים ויושבי הראש בהנחיות להכנת תכנית
עבודה .הבסיס של תוכניות העבודה הוא  .2015כל שנה אנחנו לומדים יותר  ,בשלב הזה יש
 4ועדות שנערכו להציג תפיסה ועקרונות לשנה הבאה .אחר כך גיל ואני נתמחר והועד
יתבקש לתעדף את ההוצאות בהתאם להכנסות.
גיל :וגם בהתאם להאצלת הסמכויות מהמועצה.
חן :שני דברים :צו הארנונה טרם אושר על ידי שר הפנים  ,נקווה שעד  2016נקבל תמונה
ברורה .נקווה שלא יהיה שינוי מהותי מהצו הקודם.
ליאור – הארנונה לשנת  2016לא תעלה
 2.1הצגת תוכנית עבודה ועדת תיירות ופיתוח עיסקי
חיים קרשטט :כל חברי הועדה נמצאים כאן ,גידי ,ירון ,טל ואני שדוחף .בחודש הבא יש לנו
פגישה עם מנכל המועצה .גידי יציג קודם כל את העסקים וטל תציג את התיירות והנוף
גידי :קציר ביז  :1בשיא השתתפו  15עסקים ובסיום היו  .6היה תהליך מובנה והיא פועלת
כרגע בווטסאפ/פייסבוק עם מעברים בנו תוכנית עיסקית.
הכוונה היא לעשות קציר ביז  2בשנה הבאה ( .)2016תחום שני הוא פעילות רשתית :עסקים
ברשת כולל חנויות ברשת .אחת הבעיות של העסקים זה המעמד המשפטי .אנחנו מנסים
לארגן משהו לטובת זה .וליווי עסקים שאנחנו רוצים להקים פה
חן :התוכנית היתה מסובסדת והמטרה להשיג סבסוד גם לשנה הבאה
ליאור :מה זה כולל?
גידי :מפגשים שבועיים של  3שעות שעוסקים בתחומים העסקיים בניית תוכנית עיסקית,
שיווקית ,מיצוב .היה צריך להיות קריאת דוחות כספיים וניתוחם ואני מקווה שבשנה הבאה
יהיה  .כל עסק היה צריך לזהות את עצמו.
ליאור :ומדוע התחילו  15וסיימו ?6
גידי :מסיבות שונות בעיקר של לוז ורצון להשקיע
חיים ק :זיהינו למעלה מ 150עסקים
גידי :עושים קטלוג שאפשר למיין לפי סוגים
חיים :קציר ביז היה מטרה שכל העסקים יעזרו זה לזה להעצמה הדדית.
תיירות טבע ונוף :טל (רז) :פוטנציאל התיירות בישוב רב :בגלל הטבע והנוף ,מגוון של
אנשים העוסקים בריפוי ובאומנות ,החיבור לאזור והמיקום .גם כנקודה בדרך וגם כעצירה
ראשית .יש קרבה לצירים ראשיים .לא חייבים לנסוע עד לגליל .רוצים למנף את הפוטנציאל.
החזון :פיתוח קציר כישוב אטרקטיבי.
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המטרות :איתור היזמויות והעצמתן; נושא מיתוג וחשיפת קציר; פיתוח קרית האמנים עם כל
המורכבות שלה; פיתוח המיצפים – אנחנו ישוב נופי  ,ברגע שעשינו פעילות של הספסל יש
משיכת תיירים לשם .קריית האומנים כעוגן מרכזי  .יש גם את אל אחוואט כעוגן משני ,אתר
חשוב עם סיפור.
דרכי העבודה ב 4מישורים:
 .1תשתיות תיירותיות :העצמת עסקים ומיתוג האזור
 .2אירועים לאורך השנה
 .3תשתיות פיסיות
 .4הקשר מול מוא"ז מנשה ביחד עם עמותת תיירות מרבד ירוק ואדי ערה שאמורה
לתת בסיס של שיווק ויח"צ של חבילות תיירות .מנשה החליטה שזו עמותת התיירות
שלה ולכן עדיף להפעיל את השת"פ.
השנה עשינו את נושא סוכות שהביא לא מעט קהל ורוצים גם שנה הבאה .האירועים הם
לרווחת התושבים אך גם לתיירים מבחוץ כדוגמת בתים פתוחים .הכוונה היא לייצר 3-4
אי רועים וכאן חשוב הסנכרון עם הועדות השונות :תרבות רווחה ספורט ,שלא כל ועדה תעבוד
בפני עצמה .מתכננים להמשיך עם שנת המצווה ,עבודה למען היישוב
אורי :השנה מתכננים לעשות חדר מורשת.
טל :הניסיון של שנה שעברה היה טוב
חן :רוצה להעיר .גם בשנה שעברה והשנה נערוך ישיבת תאום של גורמים העוסקים בפעילות
לייצר גרף פעילות
גיל :הצעה לגבי אל אחווט .יש עמותה שד"ר זרטל היה יו"ר שלה ולדעתי אפשר לבנות משהו
לזיכרו.
טל :לסקר מנשה אין יותר מידי כספים אבל אפשר לנסות לגייס יש מחשבות בעניין רק צריך
להתחבר יחד
חיים ק :כמה אנשים באמת ירוויחו מזה כסף?
טל :יש נהנים ישירים אך גם יש גם במעגלים הרחבים יותר .אם יש מסעדה האנשים לא רק
באים והולכים אלא מבקרים מסביב .ככל שיש יותר עסקים יש יותר נהנים והמעגל גם
מתרחב.
חיים ק :יש רשימה של  150עסקים  .אם נעשה יום של עסקים אלטרנטיביים ויהיו אוהלים.
טל :מטיילים שמגיעים מתלהבים מהמקום .השאלה הראשונה היא כמה עולה מגרש .זו
התדמית של הישוב כלפי חוץ .אנחנו לא חולון אבל לחולון לא הייתה תדמית והמיתוג שלה
כעיר הילדים העלה את המיתוג...ברור שתיירות היא מינוף להרבה דברים .
חיים ק :בתשתית הפיסית אנחנו לוקים ולכן מבקשים מחזות הישוב להכניס לתוכנית
מאור :יש  860עצים תבחר 13
חיים ק :חסר צל במדרחוב .מבחינת העבודה מול מנשה ,מנדנדים  3/4שנה לאילן שדה
למנות אחראי לתיירות  .אחרי שנה הצלחנו שמינה מישהו לתיירות .אבל היא עסוקה מאוד,
אין לה זמן .ובכל זאת היא תבוא ב 13לחודש וגם הולכים למנכל המועצה ב.3/1/15
נבקש הקמת פורום ותוכנות תיירות ומתכוונים לענות לקולות קוראים ולהגדיל את הצוות כדי
לענות להם  .זו מטרתנו
חודש שעבר היינו בפגישה שתיים וגם בחודש הבא
טל :בתקציב הבא יועבר תקציב יעודי לתיירות דרך מחלקת התיירות של נועה סגל .בדיון
מחר יש סעיף לנושא התיירות  .פורום התיירות הוחלט על מועדון תיירנים שהוא על איזורי אך
עם גרעין חזק ממנשה.
חיים ק :לגבי תקציב ,ממליצים למנות בן אדם שירכז אירועים לקציר .
ליאור :איך דואגים שלא תהיה חפיפה?
ירון :תאום על ידי פונקציה כזו תייצר דבר כזה .אני ממליץ על חצי מישרה ,אם זה בן אדם
מתאים זה יפעל מהר מאוד.
חן :יושם בבת חפר .שם פני הדברים השתנו לחלוטין עם מינוי בעל תפקיד.
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חיים :תקציב -כמה שתתנו כך תקבלו.
ליאור :כמה דברים ,מסתכל בשקף ובמצגת ואני נרגש כי לעומת שנה שעברה רואים
התכנסות מסודרת ונייר מסודר ,פידבק מהמועצה ודברים יכולים לזוז.
לגבי העצים – פנית לחזות הישוב ואני יודע שיש כתובת והעניין יבוצע.
אני יושב ומאוד שמח כי אני רואה שמתקדמים .גם אצל מנכ"ל המועצה יש הרגשה שדברים
מתחילים לזוז.
יש כיוון ופרוטוקולים ונייר מסודר ,אנחנו נברך על כל עשייה וכל חסם במועצה – נסיר אותו.
חיים ק :אני מחפש פסטיבלים  ,אם יש לכם חברים  /מכרים בארגון כזה שיעשו פה את
הארוע השנתי שלהם.
אורי :ברכות ותודה שבאתם ועל העבודה הרצינית .נשתדל כמה שאפשר במסגרת התקציב.
גיל :לוועד זה אין האצלת סמכויות מהמועצה לגבי עסקים ולכן צריך הכנסות מול הוצאות.
או לקחת אירועים של פיתוח עיסקי ולעשות במסגרת ועדת תרבות וכו'
ליאור :אפשר לקרוא לזה במסגרת אחרת
מנדי :אפשר לקרוא לזה חזות הישוב
גיל :חלק מהתקציב נרשם בוועדות אחרות
מנדי :חלק מהדברים חופפים ועדות אחרות ,זה יכול להיכנס ,תוכנית יפה
חיים :יש עמותות שאפשר להעביר אלינו.
ליאור :לפני שנה כשאמרתם אני צריך זה היה בעלמה היום אני רואה בסיס תוכנית מבנה
וכיוון ואני חושב שתקבלו כסף.
חן :יש גם את מעברים שבתמונה
חיים מנכל המועצה אמר שיעביר את הקולות קוראים בדחיפה ליישובים ואנחנו נערכים לענות
להם.
 2.2הצגת תוכנית עבודה ועדת חזות הישוב
רועי :אני ומאור מהוים את חזות הישוב
(מוצגים במצגת הפעילויות בחצי שנה אחרונה)
הערות שעלו תוך כדי לסעיף העתקת עצים
חן :דיברתי עם האגרונום של הגבעה המזרחית  .אין טעם להעתיק משם אבל מהפרוייקט
של חריש יוכלו לתרום
קקל – היה סיור אבל היה פרוייקט גדול
הערות שעלו תוך כדי לנושא צוות הכלבים
ליאור :מה שבפייס הוא קצה קצהו של מה שקורה כל יום מתקבלים  15-20תמונות כלבים.
אני לא ידעתי שזה המצב .ההקפים מפתיעים.
רועי :הוספת עובד תברואה –
חן :בת חפר רכשו משאית טיאוט  4 +עובדים והם בגודל פיסי חצי מאיתנו
ליאור :הייתי בבת חפר והישוב מתוקתק
חן :אנחנו עובדים  3שנים  ,שם עובדים  15שנה ויותר
אורי :אנחנו ועד  3 ,2שנים והם  20שנה עם יותר ארנונה ופחות לתקצב
מאור :אז על אחת כמה וכמה עובד נחוץ.
רועי  :אין תחזוקה מונעת  ,צביעת פרגולות
מנדי :מי עושה ניהול עבודה?
חן :יש תוכנית עבודה חודשית/שבועית
מנדי :הכנסנו  2עובדים כי פונה מהטרקטור
ליאור :שיפרנו משמעותית בגזם עלים ופסולת אבל רועי מדבר על אחזקה מונעת.
מנדי :זה שיח כללי לגבי עובדים בועד המקומי
ליאור :נעלה זאת בישיבה שקבענו
רועי :הפקח הסביבתי  .יש לנו הערות גלבי תיפקוד
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(פבל שטיין נכנס )22:00
חן :אין תקדים במועצה לפקח ,כל הנהלים ותכליכי העבודה מוקמים לראשונה על ידינו
מאור :הפקח עולה כסף וצריך לבחון תועלת
ליאור :אני אוהב את ההערה הזאת כי זה מראה על איזון ביחס לחוסר בזוג ידיים עובדות
ומצד שני אומר לבחון הצורך בפקח.
רועי :העלות זה כמו עובד תברואה
ליאור :חומר למחשבה .נושא הורדת פקח אבל אני רוצה תשובות לנושא האכיפה
מנדי :שאחד העובדים יעשה קורס .אין בעיה לכל נושא מקצועי עובד כללי שכשמטאטא נותן
דוחות
רועי :נותן דוחות רק בנושא כלבים
חן :לא נכון
אורי :היה חינוך מחדש
רועי  :כמה קנסות יצאו?
חן :רק לגבי כלבים יש קנסות ,לגבי גזם וכו יש השתת עלויות
מנדי :לצורך זה לא צריך פקח.
חן :נכון לגבי השתת עלויות ניתן להוציא חיוב ללא פקח אך התהליך מחייב פונקציה ביצועית.
לגבי קנסות רק פקח מוסמך.
הוצג נושא הגזם
חן :המועצה משתתפת ב 50%אין פתרון לגרס אבל יתכן שיקחו לטיפול בבוצה.
ליאור :שיפרנו עמדות בפינוי גזם אבל יצרנו מפגע תברואתי שם שאני לא אוהב.
חן  :גושית מפנים
רועי :העלויות גבוהות
צחי :מה זה קשור אליכם?
חן :זה צבוע בתקציב שלהם ותמיד טוב להיוועץ
רועי :פינוי גושית אחת לחודשיים ותגבור בפסח יבוצע פעמיים  ,אחת לחודש.
רועי :תקציב  2016מנותב רובו לשוטף .מתוך  970000שח אנחנו מנתבים  100000שח
בלבד ואנחנו מבקשים להכפיל ל .200000אפשר לעשות יותר
פרוט תקציבי  :מוצג על המסך
מאור :נדרש להכפיל את התקציב.
ליאור :בקשה לגיטימית
מאור :הועדה קיימת כ 6חודשים וזה נעשה תוך כדי התלמדות .למדנו הרבה וב 2016נייצר
יותר עבודה לעצמנו ולבעלי התפקידים בוועדה.
אני רוצה לענות לטל לגבי קרית האמנים :למדנו כי אנחנו צריכים לתעדף ביחס לשימושים של
התושבים .מבחנתי גן שעשועים והצמודים משרתים את התושב .גן לילי וחורשת הזיתים
מגיעים לשם הכי הרבה והיה צריך לתעדף .לצערי עדיין לא מגיעים לשם כזו כמות כדי לשים
מסה לשפוך במקום הזה.
ירון  :זו הביצה והתרנגולת
מאור :צריך שיהיה שם משהו  .מכל העסקים אחד באמת עובד .אני חושב שצריך להפעיל את
המקום  ,בטח העצים זה לא הבעיה.
חיים :אתם צריכים להחליט אם אנחנו בסדר היום או לא
ליאור :תבקש תקבל
מאור :אנחנו לא נשקיע שם עכשיו  50000שח במערכת השקיה כשאין שם אנשים.
רועי :המקום יפה ומרשים אבל העסקים לא עובדים
חיים  :אני חושב שזה עניין של מדיניות הועד .כי אני לא סופר כמה אנשים נכנסים לגן לילי.
מאור :אנחנו נמצאים בקשר שוטף מול חמוטל דיכטר ונועה סגל .אנחנו זוכים בקול קורא
ונזכה בעוד .יש ישיבה של שבילי אופניים במועצה ואני חושב שצריך לעשות זאת.

ועד מקומי קציר
פורום קיימות  :יש נציגים שלנו וחשוב שתהיו גם בפעם הבאה  26/12ו 20/1כל הנושאים מול
המועצה.
התקצוב שקיבלנו מעבר למה שקיבלנו הוא בסדר.
ליאור  :שאלה לגבי גבעה זו –יש פה אגודה שיושבת על  1.7מיליון ותפקידה להשתמש
בכספה לטובת פיתוח  .מה הבעיה לבקש מהם כסף.
מנדי :אפילו ₪ 100,000
מאור :סגרו את האגודה ב2012
ליאור :מי שזוכר מתי הפסיקו לשלם
מאור :בערך בהרחבה
ליאור :אני חושב שכדאי לטובת גבעה זו לפנות אליהם והועד יעשה מצ'ינג לגבעה השנייה.
מאור :יש דיור זמני והם מניבים הכנסות אז לפחות שידאגו לאיך שזה נראה.
חן :הם לעתים באים בדרישה אלינו לטיפוח השטחים באחריותם ועליהם גובים שכ"ד
חיים :האגודה בדברים ספציפיים למשל שיקום הבריכה
ליאור :רעיון טוב שיסייעו לנו בבריכה ונפנה את הכסף לצרכים אחרים.
מאור :מאה אלף שח יעשו הבדל משמעותי .הישוב נראה טוב ויראה הרבה יותר טוב.
טל :שוב חזרנו להעלאת ערך הנדל"ן
חיים :מה עם שער נופית
מאור :שער נופית ישאר סגור ובתום הבנייה יסגר הרמטית.
טל :דרך נופית חשובה לתיירות  ,האם תסגר לגמרי? האם היא תפתח?
מאור :היא לא תהיה פתוחה
חן :סגרנו דרך הנושפית מאחר וזורקים שם פסולת בניה וכדו' .הדרך אינה מתאימה לתנועת
רכבים.
טל :אז תעשו אכיפה מוגברת
אורי :נחמד שאין מכוניות ואפשר לנסוע באופניים.
ליאור :בואו נשים את הדרך הנופית בצד .צריך אישור המלצת ביטחון לכך בהם גורמים כמו
רב"ש ושמחלקת הנדסה תמשוך חזרה את המכתב שנתנה לנו  .כששני הדברים יקרו הדרך
תפתח
חיים ק :מבקשים לשנות החלטתם לגבי המדרחוב
 2.3הצגת תוכנית עבודה ועדת ביטחון
פבל :אין אישור לחוק שמירה ארצי .לא יודעים מה נקבל כמרכיבי ביטחון ולא יודעים מה יהיה
המצב הבטחוני
אורי :רוצה להעביר כסף מ 2015ל ?2016יש תקציב מצלמות ואנחנו..
ליאור :כל הנושא של ונדליזם מפוענח על ידי מצלמות
פבל :המצלמות לא נותן פתרון למניעה
ליאור :הרתעה
חן :החמרה במצב הבטחוני הגדיל הוצאות שמירה ,היה בלאי בשערים .הורדת הרב"ש
והרכב שלו מחייב רכב
פבל :נבנה מערך צח"י
חן :שנה הבאה תרגיל אשכול
פבל :הובטח ₪ 50,000
חן :ביקשנו יותר
פבל :צריך כסף לחמל .מקסימום נבנה ואז נעשה
תקציב :הוצג ע"ג המסך
אורי :אם השומר לא נופל על המדרכה לא צריך לתקן את המדרכה או התאורה?
ליאור :כמה התקציב של כרגע?
פבל :תשלום שמירה ,תשלום רכב

ועד מקומי קציר
אורי :מה זה הוצ' רכב מה עם הרכב של גבי?
חן :מהרגע שירד רב"ש למש"ק ירד הרכב ועלה שומר .הבוטקה מאויישים ב 2שומרים
והרכב בו שומר במימוננו מסייר וכל פעם אוסף שומר מהבוטקה שיסייר איתו.
פבל :התיקונים של שנה שעברה לא מכוסה.
חן :שערים תוקנו ב 30000שח השנה.
מנדי :למה לשים שומר בשער ולא מצלמה?
פבל :טכנולוגיה לא מחליפה גורם אנושי
גיל :נכחתי באירוע ששומר לא פתח שער למישהו שלא זוהה
מנדי :אם זה לא יוציא אותו מהבוטקה  ,מה יוציא?
חיים  :הם לא מרימים את הראש
מנדי :יש שומר בשער ומצלמה
פבל :המצלמות לא יודעות למנוע מצב של  2רכבים נכנסים אחד אחרי השני.
אורי :האם יש לנו פריבילגיה שהשומרים יסיירו רגלית?
רועי :בישובים אחרים יש  2שומרי מג"ב והיתר פטרול של כל הישוב .הרבה אנשים אומרים
שהם רוצים לשמור.
מנדי :אם מישהו לא שומר זה משפט
פבל :מה עם נשק? זה לא פשוט כמו שאתם חושבים.
ליאור :אם הויכוח היה לגבי התייעלות ולנצל את המשאב ..אני לא רוצה להתמודד עם זה כי
צריך להקים מנגנון שיבדוק ..וגם אחרי זה נחטוף בפייסבוק על המשפט  ..התשובה היא לא.
אני לא מוכן.
אורי :אם מישהו רוצה להעלות את השמירה שוב צריך שתהיה ישיבה נוספת לגבי ניוד
השומרים  .צריך שהועדה תתכנס ותחזור אלינו.
מנדי :יש פרוצדורה וסרבול לגבי השמירה .בוצע שינוי של מערך השמירה שלא ידוע לי עליו
וזה לא בסדר.
חן :היה עדכון בישיבה שלקחו רכב ותגברו לשני שומרים
מנדי :לא זוכר .ומה היעילות של זה?
ליאור :אי אפשר לפתוח את זה .יבוא פבל ויציג את זה בישיבה נוספת.
חן :החומר יבוא אליך ותוכל להציג שאילתות
מנדי :יש לי שאלות על התוכנית כרגע.
חן :שועדת ביטחון יציגו עמדתם בישיבה הבאה.
פבל :יש כל מיני מודלים של אבטחה .אני למדתי את זה והקב"ט ,אני במקצועי גם באבטחה .
כמוני בועדה יש אנשים שלמדו ,אנחנו בדקנו כל מיני אופציות.
ליאור :האם יש בעיה שתגיע לחצי ישיבה ותציג את המודל בפרוטרוט?
פבל :זה לא סתם החלטה
אורי :יש תלונות כל הזמן על השמירה .אני בתור חבר ועד רוצה לתת תשובות.
פבל :הבעיה בביטחון שלא ניתן למדוד את זה.
רועי :הבעייה היא בשומרים המנומנמים בבוטקה
מנדי :מלכתחילה לא חייב שומר
פבל :חייב שומר
ליאור :סיכמנו שאנחנו מקצים לנושא חצי ישיבה
מנדי :אתם מדברים על העלאת תקציב ,תוספת כסף לרכב ועוד שומר
חן :לא הגדלה ,אותה מסגרת תקציב אך ניתוב שונה של כסף
מנדי :מאיפה הוספנו את זה?
פבל :לא מעלים תקציב אך נצמצם מצלמות אין ברירה .תלוי בשינויים בהערכת מצב
בטחונית.
מנדי :אני בעד צ'קלקה
חן :אם יאושר החוק הארצי סביר כי אגרת השמירה תהיה פחותה.

ועד מקומי קציר
פבל :אם רוצים אבטחה ,אפשר מודל בלי אבטחה ,אנחנו עובדים על המינימום – מפה אי
אפשר לרדת.
ליאור :אנחנו לא רוצים לחסוך בעניין הזה .הדיון היה בעל משקל אם היינו מועצה שסובלת
מפריצות וונדליזם ולא חושב שצריך לצמצם.
מנדי :האם אתה חושב שבגלל השומר בשער ירד הוונדליזם או בגלל הצ'קלקה?
ליאור :יש יצירת מצב של פיקוח ושמירה כמו צ'קלקה  .כפורץ אעדיף ישוב בלי צקלקה
אורי :הורים רוצים משהו אחר הצהרים
מנדי :השומר עם הצקלקה לוקח שומר מהשער והשער מופקר בזמן זה .כמה זמן לוקח
פטרול בכל גבעה?  20דקות? חצי משמרת הוא לא בשער.
פבל :אחת השיטות של האבטחה היא לשבור את השיגרה ולכן יש יעילות בזה.
ליאור :אין להרחיב את הדיון עכשיו.
פבל :דנו בזה שעות ואנחנו במינימום שמירה
ליאור :האם כל ארוע דקירה אני מקבל טלפון לתגבר את השמירה בגנים .אני רוצה שבפעם
הבאה תבואו עם הפורום המקצועי שלכם
הנושא הזה הוא פחות ציבורי וצריך לדבר על זה בצורה מסודרת .נכון לרגע זה הישוב
בירידה בפריצות וונדליזם.
אורי :לא ניתן למדוד .אני רוצה לפזר את הביטחון על כל היום
ליאור :שורה תחתונה יש פחות ,תודה פבל.
 2.4הצגת תוכנית עבודה ועדת חינוך
אורי :הרעיון ב 2016מחולק לשניים:
תשתיתי – נקבל מועדון הנוער והמגרש ,העסק מתחיל לזוז
חן :יש קבלן זוכה
אורי :המטרה  ,הכוונה להגדיל את כמות הילדים שנוגעים בהם.
עוברים למערך פרוייקטים
מוצגת תכנית על גבי המסך
להקת הנוער – מייצר שם טוב כמו הצופים שייצגו אותנו וכמו קבוצת קט רגל כל השנה.
בני מצווה
בנות הולכות רחוק
איור וקומיקס
לגבי מרכז הלמידה
רועי :בפרדס חנה יש מקום שיושבים ועושים שיעורים ומשלמים  20/30שקל ומקבלים סיוע
מבני נוער בוגרים יותר
חיים :הבעייה שהילדים לא ירצו לבוא אחר הצהריים לבית הספר.
אורי :עיר ללא אלימות  ,איתי קוחלי
מאז שיש רכז נוער יש כתובת וירד הוונדליזם
את איתי המועצה מנהלת ומבחינתנו הוא בצוות והמועדון יוכל לפעול  4פעמים בשבוע.
צופים :שכבה חזקה שעושה פעילויות בקהילה  .וגם ש.ש( .שנת שרות)
צוות נוער :ענ"ק גיא מרכז  3עובדים וגם משחקיה וספריה .יעצים את הפעילות בהאחדת
הצוותים  .גיא מרכז פעילות ללא תשלום ..הוא יוגדר..
התקציב גדל ב 50000שח בעיקר לפרוייקטים:
חיים  :רכז צופים עולה  8000ואנחנו משתתפים במשכורתו ב , 8000מה עושה?
אורי :מנהל תנועה של  230בני נוער
אורי :כל שנה יש עניין בצופים
מאור :יש מכנה משותף אחד לכל אחת מהוועדות יש קונטקסט קהילתי .המלצה לוועד לדון
בתפקיד נוסף בריכוז אירועים ובעיית אינטגרציה
חן :בישיבת תאום גרף אירועים יקבע מי מוביל כל אירוע.

ועד מקומי קציר
רועי :חסר רכז מתנדבים
ליאור :גם חיים העלה את זה
אורי :אני בנושא של רכז ארועים
מאור :הנה למשל אירוע טו בשבט צריך אינטגרטור
אורי :מסכים צריך לדון בכך
ליאור :צופה שינויים בנושא של הפיקוח  /פקח
אורי :הבעייה שאנחנו בתקציב חסר .ישוב של  3000איש ב 3מליון ולמשוך עד המועד האחרון
בהם זה
ליאור :הישוב בלי התנדבות קורס .לא רק אנחנו  ,יש מתחתנו עשייה כבדה מאוד.
מנדי :כל הועדות שהציגו דיברו על רכז בצורה זו או אחרת .יכול להיות שרכז אחד צריך לתת
מענה לכל הועדות .צריך לבחור טוב טוב טוב את הרכז הזה שלא יהיה גיבנת.
גיל :גיא מעולה בדברים שהוא אוהב לעשות.
אורי :הוא מפיק ארועים גדול רק לא ברור..
ליאור :בתקציב  2015היה לנו הצלחות בסה"כ למדנו גם אנחנו לא למצמץ ולמשוך עד המועד
האחרון בו היה להם דחוף
סעיף  - 3עידכונים
 3.1גבעה מזרחית
ליאור :מנסים לעשות כל מאמץ לצמצם אי וודאות .יש  270מגרשים והרעיון לשכנע את הצבא
על  150ומתוך היתר לסגור  40-50על גוף המוביל עליה מצרפת או מקומות אחרים.
ולהשאיר  50לציבור.
חן :אפשר עד  30%מתושבי הרשות.
עלה בדיון במנהל יש התכנות עד  30%תושבי הרשות ,לא הישוב.
בן חסיד :מדברים שהערבים נכנסים
ליאור :גבעה מזרחית .הסיפור התחיל לפני  5שנים באו ואמרו להנהלה שהיתה בזמנו תפתחו
קודם לצבא .והם פתחו קודם לציבור ומתוכם זכו  36מגרשים מתוכם  11ערבים.
הפקידים פחדנים .ניסינו שיבטלו את המכרז וללא הואיל.
חן :עדכון נכון לבוקר ,המנהלת של איכלוס הצבא והמשטרה מוכנה לקחת הכל בפריסה של 4
שנים .נירית הייתה במועצה ואמרה על הדרך.
ליאור :התקבל אישור של הועד ליריד נדלן עבור הקהילה היהודית צרפתית שמתקיים
ב 13/12בפריס .חריש שיווקו פעמיים
מראה את הברושור (רצ"ב כנספח)
הועד אישר כרטיס טיסה לנציג היישוב עולה ישן בשם הרווה .הוא התכוון לישון בפריס ולחלוק
דוכן עם עו"ד.
היה אמור להיות בסוף נובמבר ונדחה לדצמבר  ,עורך הדין ביטלה ואין דוכן.
מאור :כמה עולה דוכן?
ליאור :בודקים אם נוכל לחלוק עם חריש .מדובר ב 15000שלא נלך לזה.
מאור :יש עו"ד שמופיעה כל שנה מקסריה
ליאור :נעשתה עבודה ועבר הגהה אבל היות והועד אישר כרטיס טיסה בלבד החלטנו כרגע
לגנוז את הנסיעה אלא אם נמצא משהו אחר.
כמו כן קיבלתי  4-5מגזינים שהקהילה מפרסמת בהם .יש אתרים שאפשר להעלות הגלויה
בלי כסף או מעט כסף.
פנינו למשרד הקליטה שיעזרו לנו לקלוט אותם על פי תשובות שקיבלנו מגורמים בכירים
מסתבר שהפחד מבגץ משתק .הפננו מכתב לשר (מציג המכתב רצב כנספח)
אני חושב שבמצב הפוליטי אין מצב יותר נכון לקבל סיוע והופתענו .לכן הוצאנו את המכתב.
אולי צריך העתק לראש הממשלה
חיים :מה עם הסוכנות היהודית?

ועד מקומי קציר
ליאור :תפקידם בקציר הסתיים
חן :העסק דרך משרד השיכון
רועי :למה לא ללכת לבניה מרוכזת על ידי קבלן?
חן :משרד הבינוי גם מוכר ע"י יזם  ,ימכור למי שמשלם לו
ליאור :המכתב מעורך הדין של ההרחבה יקדם את העסק .אם הצבא ילך על  150ואנחנו
נקבל  30%על תושבי הרשות ויהיה פילטרים אני חושב שנעבור את זה בשלום.
 3.2פרוייקטים אחרים
חן :מגרש הספורט אחים ברוד זכו במכרז
חן :צריך להשגיח עליו יקבל השבוע חומר מהמתכנן
חן  :פרוגרמה ותב"ע :במסגרת שיקום ותכנון מחדש קיבלנו אישור ומשרד נבחר לפרוגרמה.
היו אצלנו שבוע שעבר ,משרד הבינוי תקצב.
ליאור :תב"ע למה?
חן :לשטחי ציבור שלא היתה מתאימה לסדר גודל כזה
המועצה התחילה לפעול
בית לולה  :המתכנן הקודם שוחרר והמתכנן החדש הגיש לאישורים ועשה דגם
אורי :תוכנית עבודה
גיל :אסא לקח? אדריכל שמתמחה בזה
חן :תוכנן להוסיף עוד אולם למבנה הקיים ושיפוץ הקיים כך שיהיה קומפלקס .ימוקם בין הגדר
למיוערת.
מנדי :קומה שניה?
ליאור :לו"ז?
חן :קיבל תיקונים שיגיע השבוע .אין קומה שניה
אורי 2016 :הכל יתחיל .חגי חיובי מאוד.
חן :בית לולה התחיל תהליך הפקעה .מועדון הנוער ביטול המכרז ועבר למשכל השבוע נבחר
קבלן.
ק .האומנים :אישור הזמנה למתכנן כולל היועצים צריך לקבל ההזמנה.
ביס קציר – הסתיים האיטום באולם נשאר נושא הגג שיבדק החורף ואז פרקט
בטיחותיים וחשמל בהצעת מחיר
תחנות :פריסת תחנות בגבעה המערבית במקום שכולם יגיעו לבית הספר יהיה סיבוב נמצא
אצל פארס.
חיים תיכונים? כי האוטובוסים מתרכזים
חן :המגל השדמה הזורע שתי תחנות ליד המדרגות .יוריד עומס.
צחי :מתי זה קורה?
חן  :היה סיור ומטפלים במדידה
בן חסיד :מקווה שבקדנציה שלנו זה יקרה
חיים :זה המקום הפקוק בקציר  ,בבית הספר
ליאור :היום המועצה ,לאה נתן אילן גנית המזכיר ואני קיבלה מכתב מעו"ד ההרחבה ב14:43
וכבר ב 16:00היתה תגובה שעושים המאמצים וכו' .בשיחה עם חגי אנשים איבדו אמון
בהצהרות ובלוחות זמנים וזהו .אנחנו נענה ונטפל .זה באמת יוצא לדרך לדעתי ויתפוס
תאוצה.
חן 1.5 :מיליון הוקצו  .הבורר של משרד הפנים איתר  2.3מליון וממתין לתגובת חריש.
חיים :עוד  2ומשהו נמצאים בקוצר
רועי גם בקמה.
רשמה :ענת רוט

