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פרוטוקול ועד מקומי מס'  06.09.17 11חלק פתוח
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מיכאל בלכרמן ,יצחק בן חסיד ,אובולסקי מניה ,גיל עמל,מנדי דהן
(מ ,)21:08חיים אלמקיאס (מ  ,)21:21דוד הקסנר מ ()21:25
חברי ועד נעדרים :צחי צימט,
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סעיף  :1אישור פרוטוקול  10מתאריך 9/8/17
סוקרים את הפרוטוקול
אריאל זילבר:
חן :הורדת רשיון העסק הקל בצורה בלתי רגילה .זה מראה שצריך להתכווץ לארועים של כ 450איש
אורי :טוב שהתעקשנו .כל הכבוד
סייר בוקר:
חן :ישבתי עם חברת השמירה וגבי ויתכן שיש לה מישהו כולל מיני פיקוח וגם כל שעה בגנים ובפעוטון5 .
שעות בבוקר
(מנדי נכנס )21:08
תיעדוף:
מנדי :לא דיברנו כל כך על תיעדוף
חן :תיעדוף  1בטיחות
מנדי :משהו לא מסתדר עם גינות המשחקים .אם המועצה לקחה על אחריותה הם צריכים לתחזק ואם
משהו מתקלקל אז להחליף.
חן :בישיבה שהייתה לי עם עזרא אמרתי שאני רוצה רשות מים עצמאית ,את הכסף של הביטחון
והתחזוקה והוא אמר שזו החלטת מליאה .אמרתי שנביא להחלטת מליאה .הוא טוען שהוועד מסר לו
מערכות מקולקלות .הסברתי שזו הייתה רשות אחרת ותפיסתו מוטעית מיסודה.
אורי :מי במליאה?
גיל :נכתוב מכתב לראש המועצה ולבקש להעביר אלינו תקציבי ביצוע.
אורי :לא רצינו כל הזמן להיכנס לתפקידים באחריות המועצה אבל נראה לי שאין ברירה.
מנדי :יותר חופש פעולה וגם לפתור במיידית.
חן :רוב הסיכוי שיתנו לך פחות ממה שאתה צריך .למשל הוא מקבל בין בין  70ל 90אש"ח לכל גני
המועצה .יש לו חברה בריטיינר .על ביוב עם נטע עופר
גיל :קריאות תושבים מטופל פיקס
חן :אבל הוא משאיר עקבות בשטח .במחרשה לא שמו אספלט שנה שלימה.
אורי :ראיתי מכתב של תושב על כך .השאלה אם הוצאת מכתב כזה יעילה.
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חן :לשיפור התחזוקה אך לא תקבל כסף
מנדי :צריך לדרוש כמות כסף מסויימת  .אם מוציאים מכתב הוא צריך להיות כולל תמחור
אורי :נוציא מכתב ונבקש טיפול יותר יעיל וטוב
חן( :לאורי)  :מציע שתיפגש עם עזרא פגישת הכרות ונעלה הנושאים
אורי :בית עלמין מתוחזק בצורה נוראית זה בעיקר לתושבי קציר מסוכם שנוציא מכתב למועצה דתית.
אגודה:
נזמין פגישה עם דוד ועם גוזלן בשבוע הבא וננסה לייצר בסיס לעבודה
אורי :מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד
סעיף :3מיקום אולם כדורסל
אורי :האולם חזר בצורה אלגנטית למקומו (מציג את המפות)
גיל :ירדו מרעיון בית הספר בשל חוסר יתכנות
חיים נכנס ()21:21
גיל :היתה עוד הצעה לשים ליד מבנה הצופים
מנדי :דיברנו אז על זה שיבוא אדריכל לאפיין את כל המתחם ויתכנן קונספט נכון וחנייה
גיל :ליד הצופים יותר נוח
חיים :את השטח ליד הצופים אפשר להפוך לחנייה
א ורי :אני חשבתי על האופציה האורכית  .בהתייחס לכך שזה מרכז קהילתי עם בית קפה  ,דשא מתחם
משחקים ולמעלה חנייה
דוד נכנס ()21:25
חן  :מציג את הקו של שינוי יעוד
בלכמן :המגרש למעלה נשאר?
חן :כן
דוד :איפה החנייה
אורי :למעלה (צפונית למיקום המוצע) וגם ליד הבריכה
חיים :כבר עכשיו אין חנייה
אורי :דיור זמני תיירות ספורט
חיים :גם מועדון
מנדי :מה יהיה במתחם הצופים?
חן :יש פרוגרמה .מבחינת מוסדות ציבור די מכוסים .בגבעה המזרחית גם יש מקום חום וגם בין הגבעות.
דוד :זה יותר מידי פיזור
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אורי :זה מה שרציתי לייצר .מרכז אחד
חן :הגשר עומד להגיע לאיזור מועדון הצופים ולחבר בין כל הגבעות ומוסדות הציבור
חיים :אם נשים את האולם בצד של המועדון יתן יותר מרחב .ועדיין ישאר שטח לעוד משהו ועוד חנייה
שזה ממש מוכן.
מיכאל 2 :מרכזים
חן :בשלב מסויים תצטרך לחיות משני צידי הכביש ואפילו רחוק יותר
דוד :מגרש לא יוצר מרכז
חיים :כשהילד באולם ואתה בבית קפה
מנדי :תחשוב שהאולם מבנה גבוה
גיל  :שיעיק על השכנים.
חן :ליד הצופים זה יתחום את המרחב של הצופים  .זה גובה של  13/4מטר .
דוד :אם יש משחק כדורסל זה יפריע
חן :גם אם הוא סגור שומעים כדרורים
דוד :אם זה יהיה אולם ברמה יבואו מכל הסביבה
אורי :השאלה אם אפשר לייצר בכוחותינו מעבר לכביש (אמירים).
חיים  :כל מי שמגיע מהגבעה המרכזית צריך לעבור את הכביש ממילא.
דוד :מפרץ חנייה להורדה לחוגים
אורי :אני מסתכל על כל הקונספט  .אמא שמביאה לחוג..
דוד :מה עם לעשות סקר על זה?
אורי :לאה מעדיפה את הצופים כי לא צריך לשנות את התב"ע
בלכמן :אולי נעשה סבב
ד"ר :אין לי דעה
גיל :מתלבט
אורי :נלחמנו נגד זה
גיל :נגד זה?
אורי :כי אמרה שצריך לשנות תבע
חיים :ברגע שיש מועדון ובית כנסת
אורי :מה שמשכנע אותי זה הקיר והרעש שיקבל מי שגר ברחוב הזה.
בלכמן :בצמוד ליער זה מרוכז בצורה חשובה אבל מפריעה אולי לשכנים .באופציה של המועדון לא דורש
ותר תשתית
גיל :בחורשה זה ממש פוגע יש גן ציבורי ומקום הנצחה.
דוד :אם יהיו התנגדויות יכול להתקע שנים
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חן :אם האולם ממול אפשר להשתמש במקום הזה כחנייה.
דוד :אולי מקום לעוד מבנה קהילתי.
אורי :אני פתוח
דוד :מאיפה הכניסה והחנייה?
חן מציג
מיכאל :למה לא קומה שניה?
חן :זה עד  500מקומות
דוד :על פניו באופציה של הצופים יש גישה יותר טובה ופחות פגיעה בתושבים
אורי :מה עם הירוקים?
דוד :יכול להיות כי זו פגיעה נופית .אפשר לתכנן כך שלא יפגע בנוף
מנדי :צריך בעיני תכנון כולל לראות בפרוגרמה את התכנון .זה שהיה אז לא תכנן את האולם
חן :לא הוא הציג אפשרויות .הוא שתל אולם בשרטוט
אורי :בואו נעלה לישיבה הבאה
חן :צריך לתת תשובה
מנדי :לא נכון לשים אותו פה (ליד בית לולה) כי זה מבנה מפלצתי שם יטמע ויש אפשרות משחק יותר
טובה .מציע שנוציא שאנחנו רוצים אותו פה אבל נראה כיצד אפשר להטמיע אותו
דר :אפשר לעשות תלת מימד ?
אורי :בטח
דוד :אפשר לעשות על זה שלט גדול קציר כי ז\ה בכניסה לישוב .מתי מתחילים?
אורי :אם נחליט שפה אז מהר מאוד
מניה :אין לי דעה לגבי המיקום .לאפשר יותר חוגים זה טוב
אורי :הדבר היחידי שאני חושב זה הגודל הענקי שלו  .זה לא בגובה של אולם בית הספר נכון?
גיל  :בטח .לפחות  10מטר
מנדי :לפחות  12-4מטר .בית רגיל  2קומות זה ...
בלכמן :מציע לצמצם את השטח ולהכניס חדרי הלבשה למרתף
חיים :אין לנו תכנון  .זה בא סטנדרט ממפעל הפיס .גם בולמות תרבות זה כך
דוד :יש לנו סיי לאיזה גובה בונים?
אורי :אין לנו סיי
מנדי :המיקום נכון גם אם זה  7מטר
החלטה  :הועד ממליץ פה אחד למקם את אולם הכדורסל בשטח הציבורי הפנוי הסמוך למועדון תנועות
הנוער.
ההמלצה תועבר למועצה.
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סעיף  :4ועדת קהילה ורווחה ותרבות
חן :הדיון הוא ברמה מקדמית .אנחנו עושים תהליך עם היחידה לפיתוח קהילתי ליצור גוף אחד עם
צוותים יעודיים שיתעסקו עם האירועים  .ונציג את הקונספט
מנדי :נשמע הגיוני
דוד :לאור האירוע האחרון שהיה (של הילדים)  .היה ביזיון לא נערכו לכמות הילדים מדוע שבמסגרת
אותו ארגון צריך שיציג בפנינו...
חן :הועד קבע מדדים להצגה וקבע ארוע מעל K 50
דוד :מה הבעיה עם זה  .להציג את הארועים בפנינו .הוא בא להציג לפני
אורי :ואתה בא לבקר אותו
דו ד :בגלל שלארועים יש הכי הרבה נראות .למיבן למה ,במיוחד שכיר ,לא יכול להציג את הארוע מה
הבעייה?
אורי :עבודת הרכזים מסורבלת  .נכון שיהיה רפרנט תרבות
דוד :בונים מבנה אירגוני חדש שיאפשר להציג את זה רבעון מראש
אורי :דרשנו מרכזת תרבות גנט ארועים וןהיא תציג בפנינו
דוד :אין שום אלמנט של בקרה
חן :אפשר להכניס בלופ שיושבים איתך כל ארוע
דוד :אין לי בעייה לעשות את זה.
חן :איך בארוע אחרון (זילבר) זה היה משדרג למשהו טוב יותר.
דוד :אין הערות
חן :ישבנו במשרד על זה איזה עוד שלב אתה מוסיף פה?
חיים :מה שאתה אומר שזה מוגזם אתה לא יכול על כל ארוע של K 5להביא אלינו
דוד :אני חושב שזה חמור
מנדי :אני לא תושב אני חבר ועד .יש משהו בקטע של ניהול  ,בזה שצריך להציג לוועד
חן :יש רמה של כמה דריל דאון אתה רוצה לעשות  .אין לדבר סוף
אורי :ענת תבוא ותיתן סקירה של שנה קדימה  .אם האירועים קטנים שרכז הנוער יסגור מול חן .מציע
לכם להיות רפרנטים
מנדי :בפריסת ארועים שנתית אפשר להעיר
אורי :סוכם שהיא תבוא עם גרף ארועים
דוד :שאלה פשוטה של פעם ברבעון
חן :מה שתרצה תקבל .במייל  ,באקסלים וכו
החלטה :ענת תציג גרף אירועים שנתי בישיבות הקרובות.
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סעיף  :5גבעה מרכזית
אורי מעדכן לגבי הגבעה המרכזית
סעיף  :6עידכונים כביש 6513
חן :בשעה טובה התבשרנו שבשבועיים הקרובים מתחילות עבודות (מציג את התוכנית)
ביציאה מנופית ימינה לא הסכים למסלול הרצה.
סוגרים את צומת ערערה לכיוון שמאל .בצומת ברטעה בונים כיכר ובה יצטרכו לפנות יו טרן לערערה .אין
שמאלה ביציעה מערערה.
בפרוייקט יחליפו מקטע של צינור הביוב שיוריד עלויות של הגבעה המזרחית
אורי :כשנכנסתי אמרו סוף  .2016עכשיו שבועיים .אני קונה חודשיים
מנדי :אורי תדבר עם לאה ליישר את הקיר ולעשות מסלול הרצה
דוד :אם מביאים טרקטור שמוציא את זה ושופך אספלט מה הם יעשו?
חן :אין גבול .אנחנו דנים בדברים שיש להם תקציב .בואו תאשרו תקציב ומקורות ואני אבצע
מיכאל :יש בדרך נופית בור שצריך לסתום בשוליים
חן :יחזיק מעמד עד הגשם הראשון שם המים זורמים  .אפשר לסדר .כל דבר מתוקצב אני יכול לבצע.
תגיד מאיפה לוקחים כסף.

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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