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פרוטוקול ועד מקומי מס' 25.10.17 13
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מיכאל בלכמן ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,חיים אלמקיאס ,דוד
הקסנר
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,מנדי דהן ,גיל עמל
מזכירות :חן רייך – מזכיר
משתתפים נוספים :אילן שדה – ראש המועצה ,חגי פלמר – מנכל המועצה ,נתן קוסקס-גיזבר המועצה,
שחק סגל -מנהל בית הספר התיכון פסגת אמיר ,ענת סהר שפרן
סעיף  :1תיכון פסגת אמיר
אילן שדה :מדברים על השארות פסגת אמיר העל יסודי בקציר לא במקום בו הוא נמצא אלא במקום
אחר .יתבצע איתור יחד עם הוועד המקומי אבל בשטח שמיועד לשצ"פ .התוכנית היתה שבית הספר
יעבור לחריש כי המבנים שלו אינם ראויים לחינוך והתוכנית היתה שהוא והיסודי יעברו לחריש .משרד
החינוך קיבל זאת אך היתה פניה של שחק והתחברנו לבקשתו .ולמרות שהיה יותר קל להעביר אנחנו
עצמנו מתוך מחשבה לתרום למדינה ,סה"כ נעשית עבודה בלתי רגילה עם נערים שאילולא היו כאן
המדינה היתה סובלת .ראינו לנכון לאמר למשרד החינוך שאנחנו נכונים ,בכפוף לזה שאנחנו פה .בחנו,
ויש מקום .לשמחתי יש לא מעט מוסדות כאלו במצפה אילן מכינה לנוער מנותק לפני גיוס ,במענית ילדים
מפגרים בגנ"ש יש כמה מוסדות בעין שמר בשדה יצחק.
הפעילות תורמת לחברה ותורמת לישוב כי היא הופכת אותו לאחר  .בנוסף יש עמותה של סיירת גולני ,
הבי"ס על שם אמיר מיטל ז"ל מפקד הסיירת ויש עמותה שגם פנתה אלינו שנשאיר את בית הספר כאן.
בסופו של דבר ההחלטה של משרד החינוך אבל הוא ביקש אוקי מאיתנו לפני החלטתו הסופית.
מיכאל :מה גודלו של בית הספר
שחק :מציג את בית הספר :לבית הספר קמה עמותה של  2לוחמים שרצו להנציח את אמיר וסהכ 8
אנשים ,אנשי עסקים
בבית הספר  50תלמידים בסך הכל ב 8כיתות .נוער בסיכון שנבחר בפינצטה 7 ,ילדים בכיתה .ילדים עם
בעיות התנהגות מקבלים הזדמנות אחרונה להתקבל
המטרה .1 :לגייס לגיוס משמעותי  .2צמצום פערים עד בגרות – השנה לראשונה  .3התנדבות בקהילה
יום בשבוע בחדרה .מע"ש ,בית זקנים וכו
מה אנחנו יכולים להרוויח מבית הספר :פעילויות משותפות אני ורצה להכניס את הקהילה פנימה ,הילדים
נחשבים שקופים ורוצים שבית הספר יהיה פתוח אחר הצהריים וישרת את הישוב .בית הספר צריך
להיות בית הספר של הקהילה
דוד :מה זה בעיות התנהגות?
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שחק :הרבה מהם מהפנימיות שבאיזור שהופנו בגלל צו בית משפטואם לא ילכו ל ..וחצי הם ילדים
שנפלטו מכל המערכות.
יש קשיים  .זה ישוב טוב ואני מרגיש כמו בבית  .יש לי תחושת בטן שזה מקום טוב ואני אוכל לבנות פה
בהתאם לחזון שלי .אם הישוב יגיד כן אז זו הזדמנות לשיתוף.
אורי :בית הספר נמצא פה ולי אישית נראה די טבעי אבל יחד עם זאת אנחנו ישוב שלא משופע בשטחים
חומים ואם יבנה אז יבנה על שטח חום .מעבר לעניין הערכי ,בישוב שלנו כל דבר מגיע בייסורים ואנחנו
צריכים לראות מה התועלות שלנו .אני מניח שיש תועלת כלכלית למועצה אשמח אם נתן ירחיב על זה
חיים :אמרת שילוב  .למה נוסעים לחדרה להתנדבות נשמח אם זה יהיה בפנים .דבר שני מה אחוז
העובדים מתוך קציר שעובדים?
שחק :לא כל כך הרבה .אם זה יהיה משהו שהוא מדיניות נשמח שתהיה עדיפות לתושבי קציר.
אורי :לא שזו עבודה קלה.
חיים :יש הרבה שעובדים בסיכון
שחק :הדלת פתוחה
מיכאל :לפני שנתיים הייתי בשיחה על השואה .לא הרגשתי שילדים מיוחדים ילדים בגיל כזה אני חושב
שבית ספר חדש צריך כיתות או חוגים ולעבוד בבית הספר .עבודה נותן לילד כיוון.
דוד :מרגש מה שאתה אומר וזו הזדמנות של הישוב לתרום בהיבט האנושי  .יש עכשיו את גודל בית
הספר .למה דווקא בקציר והאם הצרכים ישתנו בעתיד
שחק :ברמה החינוכית זה מקום קלאסי .1 :ישוב ולא שדה מרוחק .2 .ישוב מבודד – אין פיתויים  .3יש
פה אנרגיות טובות  .אחלה מקום החיסרון היחידי מבחינתי שאסור לטייל ביער ריחן
בן חסיד 50 :הילדים הם תושבי קציר?
נתן  :לא .גם לא תושבי המועצה .בבית הספר אין תלמידים מהמועצה .יש לנו מעט ילדים במצב זה .אבל
זה ששפר גורלנו לא אומר שלא צריכים לסייע .בית הספר לא כלכלי למועצה .לפני  4וחצי שנים בית
הספר היה גרעוני .כמועצה משתלם להתנהל נכון לעמוד בתקציב אבל אנחנו גם חלק מהמדינה הזו.
עושים משהו קטן .גם עם בית הספר קשתות לא דבר שהמועצה היתה חייבת לעשות.
לגבי בית הספר עצמו  ,יש לו פרוגרמה .הוא לא צומח וגדל מאיליו  .יש גבול כמה מותר לגדול .בבית
ספר מסוג זה לא יהיו יותר מ 8-9כיתות  .הפרוגרמה תהיה לפי חזון .היום בנוי במבנים יבילים לא בשטח
במיועד למבני ציבור והילדים מקבלים היום .אין כאן אפילו כיתות סדנא .נוצרה הזדמנות שמשרד החינוך
(אולי לק יקרה  ,בחריש התחילו להכשיר שטח) .אנחנו רואים בז\ה יותר לנשמה ולא לכלכלה.
אילן :צריך כ 5דונם
נתן 5 :דונם זה לבית ספר רגיל ,כאן אפילו פחות
אילן :בטוח לא יותר מ 5דונם.
חיים  :היכן?
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אילן :מסביר
דוד :מה היתרון לעשות למעלה ולא למטה?
חגי :השטח למטה לא מפותח ולא זמין
אילן :אנחנו שמנו במרכז קרית החינוך את קשתות והיתה בהתחלה התנגדות .היום אם הייתי מעלה
בדעתי להוציא את קשתות מהמתחם היו עושים הפגנות
...זה כבוד לישוב...זה גם ברור שכל דבר שנבקש אחרי ז\ה ממשרד החינוך יסתכלו עלינו אחרת .כי
תרמנו.
חן :הכל נעשה בזמניות הפסיליטיס הבטיחות וכו  .צריך לזכור שהישוב בתהליך של תב"ע  ,דיברת על
אולם ...ויש צרכים עתידיים שטרם נותחו ,בטח כשתהייה הרחבה
נתן :מתפנה השטח של היסודי
חן :אני מפריד בין התיכון והיסודי .הוא גם פועל ב  3מקלטים .מבחינת היישוב שרוצים לקדם צריך
לראות שזה חלק ממכלול תכנוני וגם צריך לראות מה לעשות עם בית הספר הישן
אילן :שחק אמר שהוא מוכן להשאר במבנים הישנים ורק להשאר במנשה לכן אני צריך תשובה עקרונית
חגי :תשובה עקרונית
חן :אסור שהמהלך המיידי ילך על חשבון המהלך התכנוני הגדול .למשל אמור לבוא שם גשר שלא יהיה
על המיקום שלו
איל :אנחנו צריכים שטח בבעלות המועצה או בחכירה לגדורות
דוד :מתי הבנייה?
אילן :מעריך אישור סופי לפחות שנה
דוד :מי בונה
אילן :המועצה
דוד :כולם רואים בזה תרומה אין שאלה בכלל.
אורי :אנחנו מבטיחים תשובה תוך מספר ימים
אילן שדה ,חגי פלמר ,נתן קוסקס  ,שחק סגל יוצאים
אורי :לדעתי לא סיפרו לנו הכל .אבל כשנגיע לבעיות שלנו שאנחנו עוד לא יודעים אותן אנחנו עלולים
להצטער
חן :למשל שיתנו לנו את בית הספר הקיים ישופץ ,שיפוץ מגרש הכדורסל .אפשר להגיע לשיח כזה שאם
כבר יבנה כאן שהתשתיות התומכות ישופרו
אורי :אני לא מבין על מה החשש של שחק מחריש מבוסס
חן :לילדים זה פחות טוב
דוד :זה נותן לישוב מיתוג טוב כישוב ערכי
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מיכאל :כמות מקומות העבודה
חיים :כמה עובדים?
ענת סה"ש :מאוד קשה למורה לעבוד בקציר .אצלנו אנחנו  2מקציר מתוך צוות של  30אנשי צוות בתיכון
חיים :בבחן יש  4-5מקציר
דוד :צריך לבדוק את כל המשמעויות ואני מרגיש שלנו כחברי ועד אין לנו מושג ולא ברור מה
המשמעויות.
חן :משרד החינוך שותל בית ספר מעבר לגדר הוא לא בונה כלום :לא דרכי גישה ,לא חנייה וכו' .כל
הפרוייקטים של החנייה נגמרים בגדר .במועדון ובבית לולה אנחנו עושים פיתוח על חשבוננו .פה יש גם
הזדמנות לפיתוח תשתיות תומכות
דוד :יש דברים שהובטחו ולא הועברו?
חן :כן
דוד :נדרוש שיעבירו תוך  3ימים
אורי :מרגיש שיש כאן אג'נדה
בן חסיד :הבית ספר שלנו ועכשיו המצב הדרדר
דוד :המעצבן שהוא בא לבקש משהו אבל כשאנחנו מבקשים אנחנו לא נענים
אורי :לא רואה את בית הספר ניזוק מהמעבר לחריש.
חיים :אנחנו צריכים לחשוב האם טוב לישוב .האם מועיל או מזיק
מיכאל :יזוז לצד?
אורי :לא .וגם יקח שטח חום
דוד :יש מינוס חוץ מהשטח?
אורי :המועצה כרגע לא יודעים בדיוק איפה זה יהיה ואיך יעבוד .הם מאמינים בכוחם לעשות אבל כרגע
מבקשים שטח חום  ,עוד אין תוכניות לגשר ,תוכניות גישה
חן :ההחלטה צריכה להיות עקרונית אבל מותנית .שהוועד יהיה חלק מצוות ההיגוי
מיכאל :ונגיד שיבטיחו ובסוף ישימו
חן :אפשר לדרוש התחייבות בכתב
אורי :מנהל המחוז אולי דורש והם עובדים איתו ורוצים לרצות
דוד :יש גם פן ערכי
חיים :יש בית ספר .אתה לא מציל את הילדים
דוד :צריך החלטה היום?
אורי :בואו ננסח מכתב ונעביר ביננו
סבב:
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דר בן חסיד :הדבר בעייתי .אפשר להגיד כן ואנחנו משאירים אבל לא יודעים איזה בעיות אחכ .צריך
לדבר עם אילן שדה מה נקבל
אורי :ראית .זה עניין ערכי .בעניין בית הספר אני פחות מוטרד כי הבית ספר פה כבר  8שנים  .מה
שמטריד זה הבינוי .ההרחבה שתקועה ותקעו  80אלף של עמודי תאורה ובכל מבנה חסר זה וחסר זה.
הם לא מועצה שמתקתקת ..ואז ישאר מצב שנישאר עם רעה חולה
דוד :לא משנה מה ההחלטה צריכה להיות שיחה בינך ובין אילן
חן :גם יכול להיות מצב שתגיד כן ומשרד החינוך יגיד לא.
דוד :העמדה שלי שישאר .זו אמירה ערכית זה טוב ליחסים עם המועצה אבל הייתי מסביר על האכזבות
שיש ומבקש לתקן
אורי :יום ראשון יש פגישה עם אילן
מיכאל :צריך בעיני החלטת ועד כתובה
חן :תמיד תהליכים גם בכתב וגם בעל פה.
דוד :חברה של קיבוצים הנושא הערכי חשוב וצריך יחסים טובים
חיים :זה לא מעניין אותי.
בן חסיד :לא
מיכאל :כן אבל בתנאים וכתוב
חיים :לא .מפריע לי מקורות תעסוקה
מניה :אני חושבת שכן עם תנאים.
אורי :משהו לא מסתדר אף מועצה לא...
חן :אין פה רווח כלכלי לאף אחד מהצדדים .רק שיפור תשתיות במסגרת תיכנון
דוד :העמותה תורמת למשהו?
חן :העמותה תורמת לבית הספר פעילויות
ענת :יש שתפ עם התיכון .כל חורף בבית הספר פעילות של הצופים
חן :בארועים וביום העצמאות ,סה"כ השת"פ עם התיכון מצויין
דוד :אפשר בהתניות שיהיה פתוח אחר הצהרים לפעילות שלנו
אורי :מציע שחן ואני ננסח מכתב דרישות
החלטה :בפגישה עם אילן בראשון יבוצעו השלמות מידע ונעלה את התהיות שנאמרו .לאחר מכן תבוצע
הצבעה בין החברים טלפונית במהלך שבוע הבא
סעיף  :2ביקור גלנט
אורי :מעדכן על דחיית הביקור
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סעיף  :34אישור חותם יחיד להנפקת כרטיס
חן :אני מבקש אישור חותם יחיד להנפקת כרטיס אפ למשיכת מזומנים לקופה קטנה
החלטה :אושר פה אחד
סעיף  :4סטטוס ועדת תיירות
אורי :החלטנו לא להתעסק עם תחום התיירות .נוטל על עצמי את העובדה שלא הזמנו לפגישה מסודרת
ועל כך מתנצל  .כרגע מתמקדים בפיתוח עיסקי בבניית האתר
דוד :למה זה רע שיהיה פסטיבלים למיניהם  .היה לא רע למשל הכלבים
חן :את הארוע הזה הרים תושב שהיה מסור לעניין האירועים שועדת תיירות הכינה היו פחות מוצלחים
דוד :ועדת חינוך היא היחידה שקיימת?
אורי :לא .יש חינוך .רחלי ברווחה תרבות בהתהוות עם תורמ וילגו
פיתוח עיסקי חזות הישוב הפסיקו לעבוד
חן :לא הפסקנו לטפל בחזות
אורי :גן משחקים בבית הספר
חן :הופנו לפרוייקטים שהם לא רק יפים אלא גם פרקטיים
סעיף  :5עידכונים
מדרחוב
אורי :יש  K 100לתכנון צבוע לזה .עד עכשיו לא נעשה .לאה אמרה שנחליט מה עושים
חן :אני לא רוצה לתכנן את האיזור הזה בנפרד מהדברים האחרים  .אולי להפוך את האזור של הדיור
הזמני ללינה תיירותית בתב"ע.
אורי :אפשר גם להפקיע וגם מפצים את הסוכנות
דוד :אני בעד לחבר לאיזור הכיכר האדומה ולהפוך למסחר
אורי :אי אפשר מסחר אפשר תיירות או מבני ציבור.
דוד :זה נועד לשרת את הציבור .צריך אבן שואבת כמו מסעדה טובה שמישהו...
אורי :מציע לנהל דיון ארוך אולי לבקש יעוץ דוד :אפשר לפנות לציבור אולי לערוך תחרות
חן :אפשר לעשות כנס סוף שנה
Oneday
מניה :באו  80מתנדבים מהמרכז
חן :מבנק לאומי
מניה :עשו מהמועדון בובה
חן :מספר על העמותה .נטעו עץ לימונים ,גינת תבלינים מערכת השקיה צבעו לבן
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דוד :איך הגיעו
חן :דרך הרווחה שנתנו תמיכה לוגיסטית  .המועדון עבר לאחריות הרווחה ומתפתח
פעוטון:
אורי :העוטון עבר מהמתנ"ס לעמותת קהילה .המעבר לווה כמו כל מעבר בחריקות ויש טענות עובדים על
קיפוח
בגדול הפעוטון ירד במספרים
דוד :כתבתי במייל שהמקום פרוץ וגם נראה מוזנח
חן :הייתי פעמיים לאחרונה והיה נעול
חיים :גילוי נאות אישתי עבדה במועדון עד לפני שבוע  .ביקשתי מעובדות לבוא ולא רצו כדי שלא יסומנו
פרובלמטיות .החוזה שנחתם בין הוועד לעמותה שישמרו זכויותיהם.מה שהיה שהצליחו ברוב אבל עדיין
יש פערים
 .1חופשת קיץ הפעוטון הפסיק ב 8.8להם זה קריטי ופתום עכשיו אמרו בישיבה לא ספרנו אתכם
(הורידו את השבוע)
 .2היה זכות לצבור ימי חופשה ועכשיו לא נותנים
 .3ביגוד – קיבלו אחרי שנתיים  1000שח בערך בקיץ
חן :האם מישהי שקיבלה ביגוד לא קיבלה ביגוד? התחייבנו לשמר לא לשפר .אני עברתי על כל
התלושים והיכן שיש לתקן יתוקן .גם כאלה שקיבלו יותר ממה שהיו זכאים.
חיים :בהתחלה גם למי שהיה לא נתנו ובסוף למי שקיבלה נתנו .הם הפסיקו את הנוהג של אחרי שנתיים
שכר חודשי הם רצו שיעבדו שעתי ובעבר אחרי שנתיים עברו לחודשי
חן :זה לא מנגנון אוטומטי .המעסיק מעדיף שעתי
חיים  :ואחרי שנתיים ישנו?
חן :לא  .מי שהיתה שעתי ישאר שעתי מי שהיה חודשי ישאר חודשי.
ישבנו מול תלושים  .עובדת ותיקה רצתה לשפר לעצמה וסחפה את כולם .חודש ראשון ביקשו העלאה
חיים :לא נכון .במכתב דרישות לא ביקשו שקל יותר
חן :זה מעסיק חדש ויש זמן להתאקלם ויש גם טעויות לטובת עובדים .כל העובדות ביקשו העלאה
בשיחה האישית
אורי :אנחנו לא יכולים להכנס למעסיק לשיקולים על חופשה .וגם לגבי הקיץ
חן :ההורים ביקשו עד ה 15וההורים שילמו תוספת .העובדות מקבלות עד ה 15גם אמרו שכל מי שרוצה
לצאת לחופשה יכולה .מדובר בצבירה של שני ימי חופשה שינוצלו במהלך השנה.
דוד :למה צריך שעה לדבר על התלושים שלהם? אנחנו כאן צריכים לדאוג לתושבי קציר
חיים :אני אגיד למה איכפת .כי אנחנו כוועד חתומים מול הקהילה .להערכתי העמותה נכנסה במכרז
תפור
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חן :לא היה מכרז .אנחנו פנינו.
דוד :אפשר להעביר לפסים קונסטרוקטיביים? מה ההצעה שצריך להצביע עליה
חיים :תן לסיים .אנחנו חתומים מולם הם לא משלמים שכירות וכלום .הרווח שלהם בחשוב גס 1.2מליון.
ההוצאות  ,משכורות ,תיקונים...
דוד :אותי מעניין הרמה של המעון .זה מה שמעניין את התושבים אותם נבחרנו לייצג.
חיים :אבל אם הועד במקום מס'  1שמייצר מקומות עבודה ,אנחנו יכולים לדרוש
חן :לפי החוזה אתה לא יכול להתערב בכל דבר.
אורי :נבקש מהעמותה להתייחס..
חן :אני אומר באובייקטיביות שאין פגיעה בעובדות .מקבלות  100%ממה שקיבלו קודם
דוד :איך מוודאים שהרמה נשמרת ,שהמקום מטופח וכו'?
חן :זה מעון של התמ"ת ויש להם פיקוח מחמיר .גם לנו יש מנגנון חוזי מול העמותה (בשונה מהחוזים
האחרים) מה שלא מקובל בהתקשרות עם מפעילים אחרים.
אורי :שהוועד יוציא בקשה שאנחנו מבקשים מהעמותה לבוא לקראת
חן :הם לא אמרו שלא .המתנ"ס העלה שכר ב  20אג' לשעה בשנה אם היתה העלאה .העמותה אמרו
שהשכר יקבע לפי הערכה אישית פעמיים בשנה ולפי ביצועי העובד והמלצת מנהל ישיר.
חיים :עכשיו אי אפשר לתת להם מינימום
חן :יש לעמותה כרגע הוצאות של עשרות אלפי שקלים להביא את המקום לתקן וכו' .אם יכנסו להפסדים
את רוצה לממן אותם?
אורי :שנת מעבר מלווה בקשיים
מיכאל :יש ועדת ביקורת
דוד :בהקשר רמת המעון .יש ועדת חינוך .מי מפקח?
אורי :הורים .בבטיחות חן
דוד :בקודם אמרו שהרמה לא טובה .עכשיו קיבלנו דיווחים שיותר טוב.
חן :יש מנגנון פיקוח  .יש מפקחת מועצה  ,תמת וכו .אני מפקח בשוטף
סעיף  :6אישור פרוטוקול מתאריך 27/09/17
סוקרים את הפרוטוקול
מפגע חמורים:
חן :היה פקח ויגיע איתו לפה
אורי ":זה לא אמור להיות פה
חזירים:
אורי :מבקש לסגור פתחים
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מניה :היו בפנים גם במרכזית
תאורה גבעה מערבית
חן :מחר עולה למליאה
בית עלמין
אורי :קיבלנו תשובה? ביקשנו קצת גינון הפרדה בין נוצרי ליהודי וכו
שמירה
אורי :היה מישהו ולא הצליח .ביקשתי מגבי שיסייר בינתיים עד שימצאו מישהו חדש
חן :הפקח יתחיל את משמרות הבוקר שם
דוד :מה עם השומרים בשער?
חן :ביום חול זה מגב
אורי :מי שבאוטו זה שלנו והשניים הם מג"ב .השומר יתחיל בבוקר בגנים  .השומר לילה כל שעה ברחוב
 .שומרי מגב – רק צריך שגבי ירענן שוב ושוב
חיים :לגבי יריות
אורי :דיברתי עם ימ"ר צפון התוכנית לאסוף נשק לאט לאט
חיים :התקשרתי למשטרה ולמחרת סימסו שנתפסו  2נשקים
דוד  :מציע להוציא סמס הועד רואה בחומרה ומטפל .אנו מבקשים שתדווחו על כל מקרה למשטרה על
מנת שיאספו את הנשקים
אורי :בואו נוציא מכתב למשטרת ישראל שאנו רואים בחומרה את הדבר והיו כדורים בדק פעמיים ואנו
מבקשים לפעול לאלתר להפסיק את העניין .זה מדיר שינה מעינננו  .לפני שיהיה אסון.
דוד :בואו ניתן הנחייה – כל ירי שידווח
אורי :אני מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה  :אושר פה אחד

רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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