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פרוטוקול ועד מקומי מס' 18/09/16 11/16
חברי ועד נוכחים :אורי ששה  -יו"ר ,חיים אלמקיס ,מנדי דהן ,ד"ר בן חסיד  ,מניה אובולסקי ,אשר דהן
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים  :גיל מילר ,אורי לב-אור (לסעיף אירוע מתנדבים) ,שחר סנדרוב ,רועי אקרון ומאור גולן
סעיף  :1אישור פרוטוקול ישיבה  10/16מיום 28/9/16
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד
סעיף  2אירוע מתנדבים
אורי לב אור :הציג מצגת על תהליך הכנת הערב:
היה תהליך חשיבה ותכנון של מס חודשים
מטרת הערב הייתה הוקרת המתנדבים  ,הצגת מגוון ומבנה ההתנדבות וגיוס מתנדבים חדשים.
 30%מתקציב האירוע מופנה להתעצמות.
קהל היעד :כלל הקהילה ,צפי להגעה היה  250איש
הפידבק של אנשים שנכחו היה שהאירוע היה טוב ,מדויק ומושקע.
מסקנות :הפעילות ההתנדבותית הכרחית .היה חשוב לארגן תיק אירוע ושיהיה צוות אירגון לאירוע
ומישהו שיתכלל את הארוע .המסקנה העיקרית היא שצריך מנהל קהילה בתשלום שייעל את התהליכים,
ישמר את היידע וינהל אותו
מבחינתנו כישלון שלא הצלחנו לפרוץ את מעגל המתנדבים  ,היתה לצערי גם נוכחות דלה של נבחרי
היישוב ,שאלו המתנדבים שמשקיעים את הכי הרבה משאבים ומאידך גם אנשים שסוחפים אחריהם
אנשים נוספים.
אשר :לסרט נשארו אולי  20איש
(נכנסו אקרון וגולן)
חיים :מנהל בתשלום היכן היה עוזר?
אורי :יש תקיה של האירוע ,בשימור הידע הנרכש
מנדי :את התיקייה אפשר לשים במשרד
חן :ברמה הטכנית יש הכל :ברמה הרציונלית ,ברמת קו החשיבה יש תהליך למידה .חשוב תהליך הסקת
מסקנות מכל אירוע ודרכים לשפר .כאמור הקטע הטכני משומר אך אופי ,קהל יעד ,גודל ,השקעה וקידום
יש להתשתפר
(נכנס סנדרוב)
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חיים :אירוע מתנדבים לקהילה ואנחנו מדברים על תפקיד בתשלום.
אורי :אנחנו מדברים על דבר שעולה בהרבה ועדות
מנדי :אין משהו מסובך פה .רוב אירועים שבלוניים  .יש פורמט קבוע הועדה צריכה לעבוד על התוכן כי
השלד הוא די דומה לכל האירועים .את הריכוז צריך לעשות חן
אשר :לי יש  4שעות פנויות כל יום ואני מוכן לקחת עלי בהתנדבות
אורי :יש צורך ברכז תרבות בקהילה ואירועים
גיל ":הארוע היה מושקע .זה שהגיעו מעט אנשים – צריך לחשוב למה זה קורה.
להאשים את הציבור זה פעולה מחשבתית לא נכונה .יכול להיות שמה שנשכח זה הנוער המתנדב,
החברה הטובים  ,תנועת הנוער וכו .יכול להיות שזה היה מוציא את הנוער.
אורי :על להקת הנוער להופיע
מנדי :הנוער שלנו מתנדב חבל על הזמן
חיים :בארועים כאלה זה שאתה נותן אות הוקרה לא מביא אנשים .הבאנו את רמי קליינשטיין  .לערב
כזה באים אנשים ואפשר לנצל לאירע הוקרה .חסר היה התופין.
חיים :אנו נותנים למישהו ברבע משרה לנהל את הישוב אתם זורקים את הכל עליו ולא על וועדות
אורי :נוער לא נלקח בחשבון
אשר :לא ראיתי פרסום .שער  +פרסום לא היה בקציר הבית שלי להעלות תגובות וכו
חיים :לכן צריך פייסבוק רשמי
סעיף  3רכז קהילה
אורי :אין הכוונה לקבל החלטה כרגע אלא כדיון רעיוני וכהמשך לנאמר בעבר.
אם ניקח את האדם הנכון זה תפקיד שימנף את עצמו .רכז תרבות צריך להביא את הכסף שקיים
במועצה וכדו' .הרעיון הוא שבמשרדי ממשלה יש כסף ויש פרוייקטים ואם יש אדם שיכול לעשות את זה
הוא יכסה את עצמו ויותר
חיים :חן
אורי :מישהו שיכול לעבוד עם כל הוועדות על כל האירועים  .חן מנהל ישוב שלם ויכול לפעול בצורה
מסויימת .זו דעתי ראיתי זאת קורה בישובים אחרים.
מנדי :למי כפוף?
אורי :לחן .הרעיון זה בן אדם שיראה את כל התמונה ויחבר את כל החלקים לשלם .הוא יחזיר את עצמו
כי הוא יביא פרוייקטים וכספים.
מנדי :צריך להביא דוגמאות .המצבה גדלה בלי לשים לב.
אורי :אנחנו בניהול רזה מאוד
מנדי :אני רואה שכר והשכר לא זול אנחנו גם לא יכולים ללכת למשרדי הממשלה.
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אורי :יש ועדות
מנדי :אז בואו נבטל את הוועדות
אורי :לא להפך ,לועדות יש כתובת ויש מנחה שמתכלל ומייעל.
אשר :אם הוא יוזיל את העלויות אז יש מקום לבחון בחיוב.
מנדי :צריך להביא נתונים לא להגיד באויר .בואו נראה איפה הבעיות של הוועדות
אורי :זה לא שמישהו רוצה לנפח את האירגון .אנחנו זזים בפינצטה אבל טענתי שזה תפקיד שיעצים ולא
יוריד .אפשר לדבר איפה לקצץ.
מנדי :אל נשכח שיש מועצה שצריך להפעיל  .אנחנו ועד מקומי לא מועצה.
חיים :מה שמפריע לי שאנחנו מתעלמים מהאישיו המרכזי .אולי צריך את האנשים הנכונים לוועדות.
עובדה שיש ועדות שלא צריכות סיוע של רכז כזה.
חן :כל פעם יעשה את האירוע מישהו אחר והניסיון הנרכש ישמר.
חיים 5 :מפיקים רציניים ביותר גרים בישוב .בואו נפנה אליהם כוועד שיערכו אירוע אחד בשנה ,יעזרו
ביעוץ ושיהיה בוועד מישהו אחד רפרנט
אורי :יש משהו ברצון להתמסד מקומם אבל דווקא זה מסוג התפקידים שאפשר למנף באמצעותם את
היישוב
חיים :בואו ניתן את הכסף למקומות אחרים .על הנייר זה יפה.
רועי :מדוע אין רפרנט שמתאם ועדות
גיל :לא נכון
מנדי :הועדות צריכות לעבוד ולתאם ביניהם או לבוא לוועד  .לא כל פעם צריך להמציא מחדש.
רואי :בתור מי שהפיק ארוע אני כן רואה צורך
מנדי :פונה לאורי לב אור  .אם תחקיר אז בוא תציג איפה היה הכשל?
אורי לב אור :הכשל היה באי הצלחה לעבור את הגבול של ה 160איש
מנדי :מנהל קהילה לא יעבור בית בית
אורי :המהות היא שיש גרעין שאוהב את העשייה ויש ציבור גדול שלא איכפת לו ויש ציבור שהוא אנטי.
אתה חייב אחד שיוכל לגעת בכולם .זה לא רק הפקת ארועים  .אני הייתי מזמין מנהל קהילה כמו מי עמי
מנדי :הסטטיסטיקה נכונה וצריך להקים אולי צוות שיעשה חשיבה  .אני מצפה ממך בתור חבר ועדה
להביא התובנות שלך
מילר :הבעייה במתנדבים זה הביצוע
סעיף  .4פסטיבל האתרוג
אורי :מציג את הפרסום ,את הפסטיבל  +הופעה של אליעד ,צוות של ג'אגלינג כמכלול פעילות במועצה
מאור :מי מתאם את זה בוועד
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אורי :אנחנו ביקשנו את שרותיה של ענת לאחר שמספר מפיקים סירבו.
חיים :למה היא?
אורי :היא זמינה ומבצעת ברמה גבוה
מאור :בכל ישוב אחר במועצה גם שוכרים את שרותיה?
חיים ":יש ועדות מתפקדות  .אם היתה ועדה מתפקדת לא היה צריך .בואו נבטל את הוועדות  .זה לא
תפקיד של וועדת תרבות? בואו נגיד שיש בעיה בוועדת תרבות
גיל :כל סוכות יעלה  5000שח
סעיף  5עדכונים
גבעה מזרחית
אורי :ביום ג דיון בבי"ד הם טוענים שהלימיט של  70%הוא לימיט עבורם אך לא מחייב אותם .כלומר אם
הם רוצים הם יכולים לא לפתח אבל אם הם רוצים הם יכולים.
הטענה שלנו שאם זה לא כלכלי צריך לבטל המכרז.
אשר :הכניסו הרבה כלים
חן :הם קיבלו התר לעבוד על החלקות
מאור :איך?
חן :ראש המועצה אמר שמנסיון קודם אין ביכולתו לעכב עוד את הפיתוח והוא חשוף לתביעות.
אורי :כמו כן טענו שאין לנו זכות עמידה בדין מינהלי.
רועי :מדוע המועצה לא עוצרת?
גיל :המועצה היא האוטוריטה
מאור :אני מבין ממך שמר שדה חתם על האישור לעלות על המגרשים
חן :לטענתו הוא לא יכול לסרב
אורי :כמו שאנחנו לא יכולים לסרב למועצה הוא לא יכול לסרב לשלטון המרכזי.
הסעות:
אורי :הוספנו תחנות הסעה המועצה תשלם על זה .דבר נוסף בית הספר ביקש להזיז את התחנה של
בית הספר
חן :בתחנות החדשות עולים  50%מהילדים לתיכון
אורי :אני מציע להזיז את התחנה לכיוון הדואר.
חיים :אסור שהתחנה תהיה שם כל ההורים מפזרים שם וזה יוצר לחץ צריך לבטל את התיכוניסטים שם
לגמרי.
גיל :אולי בחנייה ממול
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אזר :פתחו תחנות נוספות בבית הספר לא מחכים הרבה
חן  :יש  7תחנות בגבעה
גיל הייתי מוסיף עוד תחנה ליד ההרחבה
חיים :יש  .נבטל את בית הספר אז יגיעו לאחרות
אורי :התחנה באמירים עובדת?
חן :כן  .גם כהסעה.
מנדי :התחנה עמוסה לא בגלל  2האוטובוסים אלא בגלל הורים ואחים.
בן חסיד :המקום קטן  .גם אם תזיזו אחורה לא פותר בעיות  .צריך לבטל את המכוניות הפרטיות.
חיים :דיברתי עם חן על הפקח .אם הוא יבוא ויגיד לאנשים לא לחנות..
גיל :להוריד מתחת לדואר יש מפרצים שלא חונים
חיים :בנשק וסע אנשים חונים! זה לא רק האוטובוס זה כמות הרכבים שעוצרת
אשר :בואו ננסה מה יכול להיות?
חיים :היה דיון עם יוחנן יש לי מכתב שהתחייב לעזור
חן :מה נכתב בסיכום שלא אושר ע"י המשתתפים לא משקף מה שנאמר בפועל.
אורי :מעמיד להצבעה את ההחלטה האם להחזיר את האוטובוס לכיוון השדמה או לבטל לגמרי
החלטה :תיבחן האפשרות להעתיק תחנת בבית הספר במפרץ החנייה לפני יבות הדואר.
בעד ,5 :נמנע( 1 :מניה) נגד ולבטל לגמרי ( 1 :חיים)
פרוייקטים:
חן :בית לולה נמצא בתיקונים אחרונים של מערכת מיזוג האויר וכו' וכן העתקה של  3עצי אלון .יש גם
קבלן זוכה
התקציב מעט בעודף יספיק לשיפוץ הקיים ואולי קצת לפיתוח מועדון תנועות הנוער.
אורי :גן הכוח יינזק?
חן :לא
מועדון תנועות נוער
חן :בשלבים סופיים של גמר צבע פיתוח חיצוני וכו' K 70 . .שהיה חסר אישרה המועצה כניראה על בסיס
התכנון בית לולה בעודף.
בית הכנסת
חן :חסר  K600ואז משרד הדתות לא מוכן לממן את חלקו .התוכנית המינימלית שמתאימה יקרה יותר.
ביקשתי מהמהנדסת להמשיך להיתר בנייה.
שחר+מילר :לפי הסכומים מדובר בתכנון יקר של  K12למטר
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חן :התכנון כולל חדרי שירותים מטבחון ומבואה
תבע
חן :השלבים בתב"ע לגמור מזרחית קודם כל ,עשינו סשן אחד עם משרד התכנון למרות שהוא לא קיבל
עדיין הזמנה
מגרש ספורט
חן :מגרש הכדורסל נסגר בגלל בטיחות לקוייה וכרגע מול המועצה לגבי תיקון הליקויים.
שחר :כמה השקעה?
אורי :אשר לקח כפרוייקט על עצמו
חן :תאורה אנחנו עושים
אורי :סלים
גיל מילר :לא מדברים על ההרחבה .וגם לא רואה שהתקדם
לא השתנה כלום .אנחנו חיי באתר בנייה עם מנורות שרופות עם שתילה ומערכת לא עובדת .מה הוועד
עושה גם בחלקו שבנותי לא ילכו בין מפגעים צמחים שיוצאים מהמדרכה
חן :רחוב הזורע והקוצר זוכים ל 2ריסוסים בשנה כמו כל הרחובות  .לנו אין יכולת לטפל בתשתיות
הלקויות
מילר :אני למעלה מ 3שנים  .במשך  3שנים יש בעייה תשתיתית
חן :הרחובות נוקו לפני  3שבועות בפיקוח שלי  .לא השתנה דבר מבחינת קבלת התשתיות בהרחבה
מילר :אני משלם חשמל ולא מקבל חשמל  .התפיסה הזו היתה נחמדה לחצי שנה .תלחץ על המועצה
חן :אנחנו לוחצים ברמה יומית
מילר :חלקכם במיסי הוועד לנקות ולהאיר  .לא יכול להיות שאנחנו  3שנים בצב הזה תסבירו מה אתם
עושים.
אורי :ביקשנו לפני החגים לעשות קוסמטיקה יפה לפני החגים .ב 9/10יש ישיבה ונייחד לזה זמן.
מנדי :אני מנסה להבין מדוע אין תאורה
חן :הבעייה בתאורה תשתיתית .המערכת עבדה כולה ותוך שבועיים  30%לא עבדו.
מילר :עכשיו השאלה מה עושים עם זה? זו בעייה אסטרטגית של הישוב
חן :מטפלים ב 1000עמודי תאורה לא יכול להיות שכל חודש צריך לכסח עשביה או להחליף תאורה.
ביום שאנחנו ניכנס וניגע בתשתיות המועצה תסיר את כל האחריות שלה והוועד יקרוס כלכלית.
אני מדבר איתם בכמה רמות בתדירות יום יומית
שחר :איפה הוועד?
מילר :אמרו שלקבלן יש K 800לביטחון צריך לקחת ולתקן.
שחר :המלחמה במועצה
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אורי :אני אדבר עם המנכ"ל ועם ראש המועצה עד לישיבה הבאה.
לפחות את החג נשתדל להביא למצב טוב במה שתלוי בנו.
שחר :מה הוועד עושה נגד המועצה?
חן :אתה יודע כמה דברים לקחתי על עצמי אנחנו כבר רודפים על החשמל ניסיון יותר משנתיים
מילר :הבחירה ברורה .או שאתה אומר אני את הבחירה הזו אשלול ממך .נוציא את המכתב של
ההשגות על התקציב ונעשה חור תקציבי .אנחנו בטרנד של משפטים אז נלך גם מול הוועד.
אני רוצה אור ונקי.
מאור :הוועד עד היום קיבל החלטה שהוא לא מקבל את התשתיות ? מי נתן לו את הסמכות לקבל?
גיל  :עשינו עשרות סבבים מול המועצה
מאור :מותר לך לא לקבל על פי חוק .אם לא קיבלת זה נמצא במועצה.
גיל :יש עשרות פסיקות שהוציאו את השירותים מהתשלומים .יש יותר מפסיקה אחת שבית המשפט לא
רואה קשר בין שרותים לגבייה
מילר :לא כשיש הפלייה
גיל :אין הפלייה  .בגבעה המזרחית החברה הלכו והשקיעו עוד כסף בהגשת תביעה מול המנהל ויתכן
ולא יקרה כלום .הוועד פה כבול.
שחר :אבל אתם הנציגים .לכם יש את הכוח.
(מניה ובן חסיד יצאו)
גיל :הוועד לא יכול לכפות .מי שיוביל זה התושבים .יש כאן הפרת חוזה בין המועצה לתושבים.
אורי :נעשה דיון רחב בישיבה הבאה.
מילר :תעשה מיפוי מה חסר
חן :עשינו  3סבבים  .יש דוחות והם לא עושים
מילר :אני מבקש את הדוח
חן :הדו"ח הוא בבעלות המועצה וזכותך לדרוש זאת מהם בכלל החומר שדרשת.

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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