בס"ד

ועד מקומי קציר
טלפון ,04-6370757 :פקס04-6370787 :
office@vaad-katzir.org.il

פרוטוקול ועד מקומי מס' 09/10/16 12/16
חברי ועד נוכחים :אורי ששה  -יו"ר ,חיים אלמקייס ,צחי צימט ,מנדי דהן ,ד"ר יצחק בן חסיד ,מניה
אובולסקי
חברי ועד נעדרים :אורטל אפללו ,אשר דהן ,גיל עמל,
מזכירות :חן רייך – מזכיר
נוכחים חלקי  :מאור גולן ,אייל שושני ,רועי אקרון ,כוחלי איתי ,פבל שטיין
סעיף  :1אישור פרוטוקול ישיבה  11/16מיום 18/9/16
אורי (מעדכן לגבי גבעה מזרחית)
היה דיון במחוזי  .ניתן  14יום להגיע להסכמות .משב"ש דחה ל 10/10בחיפה.
הצלחה  :שיווק לקבע וסכום עבור תשתיות חצר ישנה
הכי גרוע לחזור כי אין אחיזה משפטית.
הוצג מהלך הדיון מפרוטוקול בית המשפט .כולם רוצים להגיע להסכמה מחוץ לבית המשפט
עדכון יועבר מחר לאחר הדיון.
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד
סעיף  :2תפישת השמירה ביישוב
פבל :לפני שנתיים בנינו תוכנית שמירה .עד יישום פתרון טכנולוגי שיפרס על  3שנים בסך . ₪ K250
ניתן לעצור באמצע בהתאם לתזרים כספי.
השנה השקענו  K80מתוך  K 120שתוכנן.
כל המצלמות היו ללא שרות ובמערכת סגורה .התקשרנו עם משכ"ל במערכת פתוחה.
היה צורך להחליף את כל המערך הקיים .משכ"ל מספק תיכנון ,פיקוח והנחה משמעותית.
במקביל יצא מכרז.
הוצג עךל הלוח סקר אורבניקס הקובע סכום היטל שמירה בחוק עזר חדש לכשיאושר.
הוסבר התנאים לקבלת שומרים במימון מג"ב וכן מה תפישת השמירה הנוכחית.
חיים :אני חוזר בלילה והשומר לא יוצא למרות קריאותי
פבל :אחריותי שיהיה איוש ותפקידו של המש"ק לבדוק את השמירה.
מנדי :ועדת ביטחון מגדירה ומציבה אמצעי פיקוח
פבל +אורי :לא על שומרי מג"ב המפוקחים ע"י המש"ק
חיים :השומר זה עניין של הרתעה.
פבל :יש מודל שקבענו ועל המש"ק ליישם אותו
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אני אומר ששומר אחד עדיף ללא שומר .זה מקצועי והכשרתי.
חיים :מבקש הסבר לכך
פבל :שומר אחד בכל ביתן מהווה הרתעה .מודל השמירה מורכב משבירת שיגרה ולכן הוא לא מצוי כל
הזמן בביתן .אין המקום לפרט את כל ההיבטים והשיקולים
חיים :האם סייר לא צריך להיות יותר אפקטיבי משומר נייח?
פבל :הבעייה צריכה להיות לצאת .ושומר מרתיע כמו השער שסגור.
מנדי :השער היה פתוח שבוע וחצי והשומר לא הרים את הראש .במקום שניים בשער עדיף פטרול.
חיים :כמה עולה יותר בסופ"ש?
חן :מעל K 4בחודש.
פבל :טכנולוגיה מחייבת שילוב עם כוח אדם וההיפך .אתם דורשים הרגשת ביטחון ואנו מספקים .אם לא
מספקים הרגשה אולי כדאי לבטל את חוק השמירה.
בסופש יש  2שומרים שלנו מנסיוננו פריצות בסופש או בלילה.
חיים :יש לשקול צמצום שעות בסופ"ש ובתחילת משמרת
חן :ב  2017יצומצם היטל השמירה ל  4.37שח K 120 .בשנה .בתנאי שיאושר התיקון לחוק העזר
פבל :בקיץ ניתן לצמצם פעילות שמירה ושער לפי שעות האור.
מאור :בדיקה על ידי שומר יגביר את דעת הקהל
פבל :מעדיף לשנות שיגרה בהתאם להתראות .אין מענה מול פח"ע
בן חסיד :מה חשוב – שלא יהיו גניבות
פבל :לסייר שלנו יש סמכויות שניתנות על ידי מג"ב יותר מסייר של חברת שמירה פרטית
אורי :תנסו ליישם המלצות החברים
פבל :בתעריף  4.37לא נוכל ליישם הרחבת המצלמות ונצטרך להיערך מחדש תוך צמצום השירות
חיים :עדיף סייר
פבל :לא שולם סייר לבד
אורי :יש להערך לצמצום ההכנסות ואם לא תהיה אפשרות – לא נרחיב.
נקיים שיחה עם גבי לגבי האכיפה לאחר הגדרות שינתנו על ידי ועדת ביטחון
פבל :מדבקה לא שוברת שיגרה
החלטה :ועדת ביטחון תכין מסמך הנחיות ודרישות בשיתוף המש"ק
ועדת בטחון תבנה תוכנית שמירה בהתאם לצפי גבייה ב2017 -
סעיף  :נוהל אירועים
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פבל :מעל  500מצריך רישיון עסק כולל אישור משטרה .פחות מ  500יש לדווח למשטרה  .אירוע מוכר
כרטיסים מחייב שוטר בשכר .זאת למנוע הגעה בלי כרטיס וכניסה בכוח .המשטרה בוחנת את האירוע
ומחליטה.
חיים :אסור להרגיל המשטרה.
פבל :לכל אירוע צריך מנהל אי רוע .יש לו אחריות ואם קורה משהו נותן דין וחשבון .יש לדווח על כל
אירוע.
חן :אנו מודיעים לקב"ט המועצה ומקבלים הנחיות.
סעיף  4:הרחבה
אורי :התקציבים קיימים K 650 :בתביעת הקבלן  M 1.4מחריש.
לביצוע מיידי תיקון תאורה .מנכ"ל המועצה מטפל אישית
תחזוקה שוטפת כמו בכל הישוב.
אורי :יבוצע סיור ביום שישי ויקבע צעדים לשיפור התנאים בהרחבה
סעיף  5 :פייסבוק
חיים  :קיים דף פייסבוק שהכל מפורסם שם .כולל מסרים של הוועד .המטרה :שיהיה דף באחריות הוועד
תחזוקה על ידי מישהו מטעם הוועד
צחי :אתר זה הפרונט של הוועד .הדף הקיים הוא דף פרטי ללא שליטה עם תכנים ללא שיקוף ביצועי
הוועד .ניתן לביצוע על ידי בניית דף לא קבוצה.
חיים :גם לדף איש לא יכנס
אורי :איני רואה כי דף פייס יש רוב לכך  .אך יש לקדם את האתר הקיים
חיים :אנסה לפתוח .עלינו ללמוד הנושא ונראה
אורי :כל חברי הוועד יחקרו בנושא ויציגו במידה ויש להם תובנות מעשיות בעניין.
סעיף  :6עדכונים
עידכון מישיבה עם ראש המועצה :הוצג הסיכום .שוב ניתן פתרון מקומי על חשבון קרנות היישוב.
סניף דואר :ועד האגודה יקצה מקום בבית האגודה בהתקשרות ישירה מול הדואר.
רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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