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פרוטוקול ועד מקומי מס' 15/11/17 14
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,חיים אלמקיאס ,דוד הקסנר ,ד"ר בן חסיד (עד  , )22:16מניה
אובולסקי ,גיל עמל ,מנדי דהן (מ 21:30עד )22:51
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,מיכאל בלכמן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ענת רוט
משתתפים נוספים :ענת סהר שפרן רכזת קהילה ותרבות

סעיף  :1אישור פרוטוקול  13מה25/10/17
אורי :הוצאנו מכתב שאנחנו לא מעוניינים בהקמת בית ספר פסגת אמיר בקציר .ראש המועצה קיבל
קשה שלח מכתב מקניט .נפגשנו עימו במוצש לפני שבועיים גיל ואני כדי ליישר הדורים  .הייתה שיחה
בסדר ואמרנו שנבח ן שוב אם נקבל הבהרות איך מתנהל .ביום ראשון התקשר שהרכבת עזבה את
התחנה ומשרד החינוך לא יכול לחכות .דיבר איתי ראש העמותה יום חמישי לפני  .אמרתי עשיתם מהלך
מינואר ובשום שלב לא שאלתם את הכלה אם היא רוצה .הם היו בהלם מדוע לא רוצים .אמרנו אי אפשר
לקבל החלטה בשבועיים על עניין כה מהותי.
לא שזה עבר בקלות אבל צמצמנו נזקים
חיים :הוא צריך להבין שאנחנו לא פראיירים
אורי :צריך לעשות עבודת שטח ותכנון
חיים :הוא לא היה עושה את זה בגנ"ש
גיל :זה נראה לי מוזר שרצו תשובה כ"כ מהר
חיים :זה שבא עם קוסקס זה אורמ שיש משהו אחר מאחורי העניין
גיל :בשיחה אחר כך דיבר על אידיאולוגיה
אורי :תאורה לא פתרנו
חן :המליאה אישרו את ההלוואה יש כבר איפיון על ידי החברה הכלכלית ופגישה עם החברה להתנעה.
אורי :סוף סוף אחרי  9שנים לתושבי ההרחבה תהיה תאורה.
לגבי בית העלמין מבקש להוציא תזכורת
לגבי שערים פבל יגיע ב22:00
אני מבקש לאשר את הפרוטוקול
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החלטה :פרוטוקול  13מאושר ברוב קולות למעט גיל שלא נכח בישיבה הקודמת
סעיף  : 2גרף ארועים שנתי
ענת ס"ש :יש התרופפות גדולה בוועדות  .יורי"ם וועדות שלמות לא עובדות  .לכן לאחר חשיבה אנחנו
רוצים לשנות את המבנה הפעילות
מציגה ומסבירה את תרשים הזרימה (רצב בקובץ נפרד)
המטרה לפרק ארועים לצוותים ,כל אירוע יקבל אישור של צוות היגוי ( 2חברי ועד ,ראש ועדת תרבות –
תומר -ורכזת תרבות  -ענת ס"ש).
בוחן את כל הרעיונות ומסנן אותם .דברים קבועים ישארו כדברים קבועים  .ארועים שהיו עד היום ימשיכו
כמו אשת חיל משעול יום הזיכרון יום העצמאות
אורי :נגיד בן אדם ליזום עובר דרך פילטר ראשוני
דוד :מה האינטראקציה עם הועד?
אורי :ארועים מעל סכום מסויים
דוד :גרף ארועים
אורי :מיד
ענת :עובד בישוב אחר .מאפשר לאדם לבחור את הצוות שלו  .יביא תוכנית מתנדבים  .לקח לי זמן
ללמוד ואני עומדת ללוות
חיים :היה כך בעבר  ,כל אחד לקח משהו
דוד :גם קורה בצורה טבעית .תסבירי על התרשים מה זה צוות היגוי?
ענת :אשמח אם יהיו חברי ועד תומר ואני
דוד :מה שאת מתארת זה שאת מרכזת את כל הצוותים ויש צוות היגוי וגם..
ענת :יש ספירלה של גיוס מתנדבים
דוד :אני חושב שלתת יותר סמכות לראשי הצוותים זה מצויין .צריך להחליט איזה בקרות יש לנו כוועד
חן :כמו שאמרנו בישיבות הקודמות הוועד מאשר תוכנית עבודה .אם אתה בתוכנית אז זורמים בהחרגה
של ארוע של K30
חיים/דוד :הייתי מקטין
חיים K10 :זה הרבה כסף
דוד :יש צוות ויש רכזה .זה אחד הדברים שאנחנו יכולים להשפיע
חן :אז תצטרף לישיבת צוות היגוי
גיל :יש מתנדבים ונחנו צריכים לתמוך אלא אם שיגעון
חיים :נניח תערוכת הכלבים אם מישהו רוצה ריקודי עם ב K 20זה מטורף
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במקרה הזה זה עלה וואושר פה
גיל :אני חושב שזה גיבוי טוב לא צריך להגיע לכאן ...
אורי K 15 :זה בסדר.
חן :נגיד ישבו והכינו אירוע ועולה פה ולא אושר .הם חוזרים הביתה לתקן? כי אלו מתנדבים שהארוע...
ענת :יש צוות היגוי ויש בו  2אנשי ועד כך שיש מסננת לפני הוועד .כי אם שללו מה הדרייב שלהם
להמשיך?
דוד :כל מה שמדברים זה שלוועד יהיה נראות של ארועי הוועד
חיים :שיש אינטראקציה עם הוועד
חן :שום ארוע לא עובר כך .עובר שזה בתוכנית עבודה ובסכום מסויים וכו' .יש אנשים שמסורים לעניין .
מסכום מסוים – הגיוני..
דוד :אם כבר עבר  2מסננות אז הסיכוי שיפול בוועד קטן
(מנדי נכנס )21:29
אורי :מסכם :כל ארוע מעל  K 15יובא לכאן
דוד :בואו נתקן את תרשים הזרימה
ענת :מציגה את גרף האירועים (רצב)
זו טיוטה ראשונית לתחזית שנתית  .כל צבע מסמן גוף אחר בישוב שעושה ארועים .רק על פי לוח זה
משבצים על מנת לא ליצור עומס המטרה שנעביר שנעביר לפחות חודש חודש וחצי לפני על האירוע  .אני
רוצה להוציא כל חודש את הלוח אירועים עם הארועים משובצים
דוד :יש גם את הלוח של המועצה
ענת :בניוז הקרוב יצא מכתב (מציגה ,רצ"ב)
גיל :חושב להוריד משפט אחרון כי זה מוציא אויר מהמפרשים ולכתוב ככל שיותר יתנדבו כך יהיו יותר
ארועים
חן :השאלה איך אני מניע את אלו שלא עשו עד היום
מנדי :זעזוע לפעמים מניע.
חן :מי שהזדעזע היה הגרעין הקבוע
מנדי :יש גרעין קבוע שעושים  .יש כאלו שלא מעניין אותם .אנחנו רוצים את האמצע
דוד :לא בטוח שיקראו את זה
חיים :מפחיד קצת שביטלנו את ועדת תרבות וכל אחד שירצה יבוא לעשות מה שבא להם טוב.
חן :ארועים שהצליחו זה של משוגעים לדבר כמו הכלבים
חיים :נגיד ערב סטנד אפ
אורי :בואו נעשה ערב במה חופשית
חיים :זה מתאים למשוגעים לחברה צעירים
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אורי :נעשה לצעירי קציר עד 30
מנדי :איפה התוכנית השנתית
שאלה :לקראת סוף שנה את מציגה תוכנית שנתית מוכנה?
ענת :זו התוכנית
מנדי :התוכנית הזו תאושר בוועד וכל שינוי בא לוועד?
אורי :כן
חיים :וכל ארוע מעל K15
דוד :אתה מאשר מסגרת
מנדי :אתה מאשר תקציב תיכננת אירוע  . Xלא בוצע  -בא לוועד
ענת  :מפרטת לפי חודשים  .בכל חודש יש  2-3ארועים גדולים
אורי :שימו לב שגם ועדת חינוך עושה .קיבלנו רכז נוער
חן :עוד לא סגור
אורי :חסרים דברים לנוער שעוד לא נסגר .אני מאמין שצריכים לעבוד עם משוגעים לדבר .קהילתיים
דוד :אם עושים ארוע ברמה אנשים באים.
אורי :גם צריך לאתגר אנשים בהרצאות
ענת :יש כוח של מרצים בישוב שלא ידעתי
אורי :סוף סוף אחרי  4שנים רצינו גאנט ארועים וקיבלנו.
מנדי :התחלנו .לזה באמת ציפינו הרבה זמן
החלטה :מתווה אירוע שעלותו מעל  ₪ 15,000יובא לאישור הוועד – הוחלט פה אחד
סעיף  :3תקנון השכרת בית לולה לפעילות מסחרית
אורי :פונה אדם ורוצה לעשות ארוע ,אם זה ארוע פרטי
גיל :תתחיל מאיפה היגיע
חן :אבי אמיתי פרסם שיש ארוע ב 8לחודש ואז פנה הסביר שזה ארוע שעושה מוסיקה ומוכר אלכוהול.
אמרנו שיש כמה מגבלות .1 :שאין בתקנון ארוע מסחרי .2 .משמעות של אלכוהול ( מצלמות ,רישוי
עסקים וכו' ומשמעויות ביטוחיות)
השבתי לו שאין תשובה עד ישיבת הועדה ביום ד'
בינתיים פירסם שזה בוטל או שלא נותנים לו
גיל :מבחינת הנוהל כשתושב קציר מבקש ארוע פרטי זה  700שח .לארוע קהילתי לא גובים.
חיים :היו ארועי של שולי קליין ללא עלות
גיל :לפני תקופת הוועד
חיים :לא נכון .אני בעד ארועים כאלו אבל
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דוד :ארוע קהילה זה ארוע שכל אחד יכול להשתתף מצד שני מה זה משנה?
גיל :לבית לולה יש עלויות צריך לנקות ולתחזק
חן :גם אין לנו מקורות הכנסה מרובים
דוד :בוא ניצור ביקוש ואז נגבה
חן :שבועיים אחר כך ייהיה ארוע קהילתי זה יוצר קניבליזציה
חיים :תראו למה חבורה של מפגרים! הוא מכין מסיבה באותו האופן ועוד משלם ולא מוציא  12אלף שח
חן :אנחנו מציעים לגבות על ארוע פרטי מסחרי  1500שח
חיים :אמרנו יוזמות וכו'
ענת סש :הוא לא יכול להחליט לעצמו שעושה ארוע מת ישרוצה ובמתווה שרוצה
חן :אבי אמיתי זה טסט קייס.
מתקיים דיון סוער!
חיים :גם אנחנו מוכרים אלכוהול
ענת :לא מכרנו כי לא אושר לנו
חן :מבקש לאשר לארוע מסחרי  1500ולא  700מנדי :כי יש עלויות?
חן :לא כדי להגדיל הכנסות
דוד  :מציע להשאיר  700עד שיווצר ביקוש
חיים :אבסורד .אתה מוכן לזרוק K 12על ארוע
אורי :כי זו קהילה! אנו עורכים אירוע קהילתי
חיים :תבטלו את המסיבה שלנו כמה עולה לו המסיבה?
חן :זה לא מעניין אותנו כמה עולה לו ומה מרוויח .זה אירוע פרטי שלו
חיים :יש אפשרות ל 2מסיבות אחת שלנו ואחת של משוגע לדבר
אורי :שיחבור לוועד
דוד :אבל אם התקנון אומר 700
חן :לארוע פרטי לא מסחרי
דוד :שיעבוד בחסות הוועד
דיון סוער!
חן :ומי שרוצה לעשות יום עצמאות ,ניתן לו לעשות?
חיים :לא
אורי :יש עניין עקרוני
 .1תזמון  .בא בן אדם שקובע תאריך בלי להתחשב באירועים של הועד ובלי לשאול
 . 2 .2תהליך .אם בא בן אדם ומחליט כשכבר יש לנו מסיבה .אז אנחנו הריבון ואנחנו נחליט.
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דוד :הצעה .בואו נקבע כללים .תשלום  :מציע קודם כל לעשות ביקוש ולא לעשות קופה .שיהיה הרבה
אנשים  .אם לא רוצים התנגשות אז ענת תקבע מצה החלונות לביצוע ארועים
אורי :לא נתחיל לפרסם חלונות
מנדי :אחלק ל 3דברים:
אחד נושא הכסף 700 :זה היום ו 1500מה שאתה מציע .אציין שגם הבריכה לא משלם
גיל :אבל העלויות לא עליך ובבית לולה כן .רק תשתיות.
מנדי :גם זה משהו לדיון
חן :תבקש לסדר יום
מנדי :מבקש כבר להעלות
מנדי :מציע שבנתיים  .700אם יהיו הרבה ארועים נשנה .דבר שני תאריך :מסכים שאי אפשר לקבוע
שבוע לפני כן .דבר שלישי אם אפשר לאחד ארועים אליו ושהוא ישבור את הראש
אורי :בואו נגיד לרכז התרבות החדש שהארוע שלו מבוטל
חן :כשאתה אומר בא ארוע פרטי  ,איפה החסמים שלך? איפה הפיקוח שלך?
מנדי :לוועד יש אחריות זה צריך להיות מעוגן בחוזה שחבל על הזמן
חן :יש חוזה .כשהארוע הפרטי הופך לאירוע שלך אתה נותן את כל האחריות ועדיין אתה אחראי.
חיים :אל תהיו נעולים .זו אותה המסיבה בדיוק .אותם האנשים יבואו  .ההבדל באם להוציא K 12או לא.
לגבי האחריות בואו נעבוד מולו .לא יביא מה צריך  ...ולגבי תומר  :אומרים לו חסכת K12
חן :בואו נפריט את יום העצמאות ונחסוך K50-60
חיים :אם יבוא מפיק אני מוכן לתת לו
אורי :מציע שכל ארוע כזה יעבור דרך הוועד
חן :הוצע לאבי להצטרף לצוות שמארגן הוא לא רוצה .
מנדי :הוועד סימן מספר ארועים של הוועד :ארוע קיץ ,יום העצמאות סוף שנה ,פורים טקסים וכו .אלו
ארועים שצריכים לעשות אצלנו  .לא מסכים שזה יצא מידינו.
חן :הוועד זה לא רק סמל קטן בפינה
(בן חסיד יוצא )22:16
דוד :רעיון טוב שענת תפקח
מנדי :על מה ?K12
ענת :מוסיקה הגברה אלכוהול כלול בכרטיס
מנדי :אלכוהול אצלו יעלה כסף .אז זה לא בדיוק אותו הדבר.
חיים :בגלל הכוס בירה? אתה חוסך לתושב  .K12אם זה לא היה אבי אמיתי זה היה עובר.
אורי :אז הוא היה חובר לוועד ולא פועל לבדו בלי תיאום
חיים :הוא משלם כמו כולם
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גיל :כשרצו ארוע פוליטי לא הסכמתם כי המדרחוב של הועד  .פתאום בית לולה הוא של הוועד ויכול
לעשות מה שרוצה?
אורי :מעלה להצבעה
חיים .1 :שכל ארוע כזה שגובה כסף צריך לעבור דרך ועדת תרבות מבחינת תזמון וכו
מנדי :צריך מסמך נוהל .מחר לא בא לה עלי היא תגיד לי לא
אורי :יש ועדת היגוי ויש נוהל מסודר שכל אירוע בבית לולה מתואם מול המזכירות.
מנדי :שוועדת ההיגוי תכתוב נוהל  .כדי לא להמציא כל הזמן את הגלגל מחדש.
אורי :מבקש להצביע :כל ארוע פרטי מסחרי יעבור דרך ועדת תרבות וועדת היגוי .סמכות ערעור
לוועד המקומי .וועדת היגוי תקבע מסמרות על כך לאישור הוועד .מחיר נשאר  700שח.
החלטה :אושר פה אחד
מנדי :דעה אישית לא צריך לתת לו עכשיו בנקודת זמן זו כשיש ארוע לא צריך לתת לו
חיים :כי הוא לא פנה אליה?
אורי :שיפנה לוועדה
מנדי :ומה עם החמורים?
חן :תוך שבועיים מפנה .היה רוצה להקים חווה  .אמרנו לו יוזמה יפה אבל כרגע היא תיקח זמן ונדרש
לפנות תוך שבועיים.
סעיף :4שמירה
חן :היתה סוגיה היום שהסיר בוקר  20שעות בשבוע יתחיל בגנים ואחר כך ימשיך בסיור .הבנתי מגבי
שהוא מגיע ב 9ומסייר  4שעות.
דוד :זו לא ההחלטה שקיבלנו
פבל :מאבטח צריך אישור קב"ט .בן אדם פרטי לא יכול לעשות אבטחה במוסד חינוך .אני קב"ט מוס"ח .
יש החלטה של המשטרה שבגני קציר אין אבטחה .בבית הספר כן כי מעל  100תלמידים
דוד :כי הסיכון שונה?
פבל :כי זה החוק.
דוד :האם לדעתך כקבט  ,הסיכון נמוך יותר?
פבל :אם היה סיכון יותר גדול היתה אבטחה .באף גן ילדים אין אבטחה.
דוד :למה בי"ס כן וגנים לא?
אורי :דעתו לא חשובה אנחנו רוצים להבין מדוע סייר לא יהיה מרבע ל 8אלא מ9
פבל :תפקיד סייר זה..
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אורי :אני רוצה שהסייר ישב בגן עם הצ'קלקה בחנייה מרבע ל 8עד  9כי זה מה שהחלטנו!
פבל :אם תחליט תחליט! אם אתה שואל אז אני אגיד לך מה דעתי  .תחנת אוטובוס לא יותר מבסוכן?
אורי :כן  .אבל אתה רוצה אותו ב9
פבל :עד  9יש אנשים בישוב
הישוב מת מ 9ולכן שמנו מ 9זה לא נכון לשים באופן קבוע כי זה לא שובר שיגרה.
דיון :לבקשת פבל לא לפרוטוקול.
מנדי :כשמחליטים החלטה צריך להביא את הגוף המקצועי ולשמוע אותו .יש גוף שמחליט על השמירה
וזה המשטרה .אני מסכים עם פבל שהמפגע לא יגיע בין  7ל9
אורי :אתה לא קובע מתי מפגעים באים
מנדי :התפיסה הבטחונית ש ...ושהסייר לא יכול לשמור בתוך הגן
ואני מסכים עם אורי שלא צריך להביא את הסייר ב9
דוד :אפשר לשאול שאלה אם גובים כסף מההורים בגן אפשר להביא?
פבל :אם אתה רוצה שומר פונה לקבט ואומר יש לנו רצון לממן אבטחה בגן שלנו .לדעתי זו טעות .ברגע
שמאשרים אותו יש לו זכות להכנס למוסד חינוכי אחרי השער.
דוד :מה הסמכות של הועד במקרה כזה אם רוצה לגבות ..
חן :זו לא החלטת ועד אלא החלטת ההורים.
אורי :אנחנו באנו מרצון להרתיע
מנדי :מה הבעייה שיבוא ברבע ל?8
אורי :אם אתה רוצה רנדומלי גם טוב .יום כן יום לא גם טוב
פבל :אם אתה שואל מה צריך אני אומר בין  9ל13
חיים :דווקא כשההורים יוצאים ונכנסים חלקם חמושים מפגע יבוא בין  9ל 13כשיש גננת מסכנה.
(מנדי יוצא )22:51
אורי :מבקש שתשקול
דוד :תחושת ביטחון לא רק הרתעה
אורי :נדבר עוד יומיים שלושה ותשב עם החברה שלך ותחשבו אולי בכל זאת יומיים שלושה יבוא יותר
מוקדם
פבל :צריך להחליט לגבי שערים .סגירה ב 19כי ב 17כבר חושך.
דוד :אפשר שגבי יסתובב עם צ'קלקה מראה תמונה של הגן פתוח
פבל :תשלח לקבט תצלם ב 8כי ב 8צריך להיות סגור.
סעיף  :5מרכז למידה
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חיים :מציג מצגת (רצ"ב) המטרה היא למתג את קציר כישוב עם דגש על הישגיות  ,שיפור ממוצע
הבגרות ב 5נקודות בשנה הראשונה ב 2נקודות בשנה השניה וב 1בשנה אחכ
לייצר אוירה וסביבה שמעודדת מצויינות שתסחוף גם את התלמידים החלשים למעלה
בשנה א :ביסודי יש מצוקה באנגלית .מציע שעה בשבוע לכיתות ג' עד ו' .בתיכון  :דגש על בחינת
הבגרות  ,הכנה לבגרות ברמת האינטנסיב בקבוצות של  6תלמידים אינטנסיבי ספציפי.
דוד :הרעיון מצויין הבעייה במוטיבציה ללמוד
חיים :ילדים הולכים לשיעורי עזר ויכול להיות..
מניה :עם ילדים צריך לשחק .הייתי  25שנה מורה לצרפתית  .שנה ראשונה  4שעות .לא לומדים אלא
משחקים!
חיים  :ממשיך להציג את המצגת ,שנה שניה :יסודי כיתות ג'-ו' אנגלית שעה בשבוע  .על יסודי :ז-ט
מתמטיקה שעה בשבוע  ,י-יב דגש על בחינות הבגרות – אינטנסיב לימודים בקבוצות קטנות כהכנה
לבגרות.
המטרה היא שבעוד שנתיים יהיה לתלמידים מקום ללמוד אחר הצהריים שיוכלו להכין שעורי בית
ולהיעזר באנשי מקצוע
מיקום :תלמידי היסודי – מחוץ לתחומי בית הספר על מנת לתת אחרת כגון מועדון נוער
תלמידי תיכון – מועדון נוער  ,פייס וספרייה בבית הספר.
עלויות :מורים מקצועיים עצמאיים שיועסקו כנגד חשבונית  100שח לשעה
יסודי ידרשו  2-4שעות שבועיות וסהכ  4800-9600שח שנתי
תיכון  100שעות אינטנסיב וסהכ  10000שח שנתי.
אורי :גם אם יעלה K 30זה לא נורא
חן :יש עלויות נוספות .יש עוד נושא של בקרת איכות  .מי מפקח? כי רכז לא יכול לפקח על טיב ההוראה.
האם מכרז או הצעות מחיר?
חיים :אני מוכן לקחת מבחינת ניהול עם עוד מתנדב
אורי :דמי רצינות
:חן אפשר לגייס שתפ נוער /רווחה /אגודה
אורי :מציע לזמן לוועדת חינוך ואז נוציא המלצות וועדת חינוך .אני הייתי הולך על פיילוט
דוד :יש אנגלית מכיתה א
מניה :יש מורים בפנסיה אולי לתרום שעה
חיים :כשאתה עושה בהתנדבות ..
אורי :בנוסף לעזר בשיעורי בית.
החלטה :הנושא יועבר לדיון בועדת חינוך
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סעיף  : 6אישור המשך גבית שמירה לשנת 2018
החלטה :אושר פה אחד של הנוכחים (חיים,דוד ,אורי ,מניה וגיל)
סעיף  7:עידכונים שוטפים
פקח:
אורי :נכנס לעבודתו .חן מרוצה
רכז נוער:
חן :רכז נבחר בתהליך
אמנת שרות במועצה
חן :מחודש הבא מתחילה המועצה להפעיל את אמנת השרות  .כבר עכשיו יש כל יום שלישי אחר
הצהריים קבלת קהל .כל זה יתמך במדדים ומערכות
מועדון מופת
חן :מחלקת הרווחה קיבלה אחריות ודברים השתנו מקצה לקצה מקרר חדש ,כלים חדשים
אורי :כמה זמן אתם שם ?
מניה 25 :ועוד  5שלא יוצאים מהבית .מהרווחה באים כל חודש  .אני חושבת שצריך לפרסם
אורי :גם מבחינת רווחה וגם מבחינת קהילה
מניה :לעשות מועדון גם לדוברי עברית
חן :המועדון מיועד לעכל מי שזכאי ועומד בתבחינים של הרווחה
מניה  :יש שני דוברי עברית
חן :כאלו שאין תבחינים יכולים להעזר במילוא
אורי :בבית לולה הקיים נעשה קפה קהילתי פעמיים בשבוע בבוקר
חיים עוד אין מסורת של זקנים בישוב כי הישוב צעיר.

רשמה ענת רוט
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