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פרוטוקול ועד מקומי מס' 06/12/17 15
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,חיים אלמקיס ,מניה אובולסקי ,גיל עמל ,מיכאל בלכמן
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,דר בן חסיד ,מנדי דהן ,דוד הקסנר.
מזכירות :חן רייך – מזכיר ענת רוט
משתתפים נוספים :ענת סהר שפרן רכזת קהילה ותרבות

סעיף  :1אישור פרוטוקול  14מה15/11/17
אורי :בהתייעצות עם גבי ופבל הוחלט להשאיר את השמירה בבוקר בין  9ן .13הפקח יתן גם מענה.
חוק השמירה עדיין לא עבר .אם לא יעבור נפסיק לגבות ונפסיק את השמירה.
חים הציג מרכז למידה בועדת חינוך  .יצריך הגדלת תקציב חינוך .יש הסכמה ראשונית שרכז א-ו  .חברי
ועדת חינוך יעשו ארועים לילדים .והוא ל יהיה פתוח בשעות מסויימות אלא לפעילויות והרבע משרה
יופנה למ רכז למידה . .בפרוייקט להבה השתנו המפעילים והם אמרו שכשנציג תוכנית יתנו לנו כסף
למניעה.
ענת :גם דודו כהן הוא צינור למניעה.
אורי :בטיחות בדרכים גם חלק מהנוער.
מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה  :פרוטוקול  14אושר פה אחד
סע'  :2תוכנית עבודה תרבות וקהילה
ענת ס"ש :מציגה ומפרטת תקציב
בניתי תוכנית שנתית בסך K140
בתוכנית שובצו דברים ידועים ויש גם הרבה פניות למיזמים .בינואר יש הרצאה מבוקשת מאוד
חן :יש התאמה בין הגרף לזה שמראה פן תקציבי.
ענת ס"ש :שולי בונה באולם הקהילתי ערב בהתנדבות .יש נגנים ויש כיבוד בין  10000-8000שח.
הצגתי את הגבוה בהם.
חיים 10000 :זה הרבה לארוע בהתנדבות.
חן :לא מוציאים כי הצגנו .אלא כי רוצים להוציא תוכן
חיים :אם ערב שירה שנראה...
חן :הקו המנחה הוא שהסבסוד לא יהיה יותר מ 50שח לאדם 10000 .שח ל 40איש באמת לא תקין
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חיים :כשאני מפיק ערב שירה בציבור אני בונה לפי התקציב .המקום חינם ,כיבוד ואולי נגנים ...תאמין לי
ששולי יכולה ב 2000שח
ענת :תאורה והגברה
חן :אתה נכנס לדקויות .ישב צוות ויבנה את הערב .המטרה היא לא להוציא כסף אלא לעשות פעילות
אורי :צריך לבנות בהתאם לתוכנית
גילK 30 :ליום העצמאות .אני נחרד.
ענת :אנחנו מעכשיו עובדים על יום העצמאות .מה שקרה בשנה שעברה אנשים לא נשארו בישוב.
אורי :תסגרי עם להקות המחול
חיים :ה 5000של יום הזיכרון?
חן :הגברה
ענת סש :יש חזרה גם יום לפני.
מיכאל :זה תקציב?
חן :זה יכנס לדיו ני התקציב וכשרואים ביחד ואז מחליטים.
גיל :רואים את כל התוכניות יחד ומחליטים
מיכאל :כשאת מתכננת  1000ועולה ?5000
חן :אז יהיה .1000
החלטה :תוכנית העבודה אושרה לדיוני בתקציב
סע'  :3ועדת שמות בקשה לגן על שם אלחנן ברזנר ז"ל
חן :היה 2-3דיונים לפני כשנתיים והיה סיכום שיוקם צוות היגוי ויביא המלצות .בנתיים היה הארוע
הטראגי של אלחנן ונוצר הצורךומפה ענת תמשיך
אורי :במקוםהמרןץ הם רוצים גן
ענת :בחרו את גן הגת ופגשנו את יוחאי מאיכות המשחק.
אורי :הם רוצים לתרום?
ענת :יש K 14מהקרן להנצחת החייל  ,המועצה גם רוצים משיחת מסדרון עם אילן ונתן ויש גם תרומות
מהעבודה והצבא.
חן :לפני הצללה זה  , K50-60הצללה זה עוד סכום דומה .והם רוצים שיקראו לגן גן אלחנן.
אורי :אנחנו נכנסים לסימטה חשוכה של למה הוא כן ואני לא .אבל זה חייל ואין לנט קריטריונים.
חן :יש נוהל לקבלת תרומות
גיל :אנחנו חייבים להקים ועדת שמות כי היו פניות
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חיים :אני אגיד משהו לא פופולרי  .נפגטרו ונהרגו עוד אנשים בישוב שהיו ממקימיו ותרמו תרומה נכבדת
ולא קראו לא גן ולא רחוב על שמם .מדובר בתושב שגר פה שנה ואני חושש שהם יעזבו  ,קשה לי להגיד
את זה...
ענת :הם בוחרים להקים את הגן פה למרות האפשרות להקים בחיפה.
חיים :פנו אנשים ואנחנו אמרנו אי אפשר.
גיל :אמרנו לא כי לא הייתה לנו ועדת שמות.
חן :צוות ההיגוי היה צריך להביא המלצה איך תורכב ותפעל ועדת השמות /הנצחה.
אורי :זה יכול לקחת זמן ואני לא יודע איך נצא מזה
גיל :אני לא מתנגד לזה אבל חיים צודק .הייתי ממשיך לרוץ איתם אבל במקביל להקים ועדת שמות
ולהתנות בהחלטה סופית שלו.
חיים  :אולי אפשר להתחיל במשהו אחר כמו ספריה
חן :יותר מדבר אליה גן מספריה כי יש לה ילדים.
חיים :בית קפה קהילתי או משהושיהיה מעבר להנצחה ,שיתרום.
חן :כמה צריך לתרום כדי שיקרא גן על שם?..
חיים :בשביל זה צריך להקים ועדה
גיל אני לא מתנגד שישפצו גן
חיים :מחר אני רוצה שיקראו לכיכר המרכזית "חיים הגדול" אפשרי?
אורי :בואו נתקדם עם העניין הזה ובמקביל נוציא קול קורא לועדת שמות
חן :מציע שזה יהיה מהוועד
אורי :אוקי מי מצטרף אלי?
גיל :אני .צרי ך לבדוק במקומות קיימים.
מיכאל :מציע לחלק .שמות רחובות לאנשים שתרמו לישוב .שמות של מיבנים לאנשים שתרמו כסף.
אורי :לא הייתי עוצר אותם.
גיל :אבל להגיד שהקמנו ועדה שתקבע קריטריונים והם יצטרכו להכנס לקריטריונים.
אורי :לסיכום :נגיד שמתקדמים אבל נחפש חומר על הענין הזה
גיל :אני אחפש
החלטה :הוקם צוות ,אורי ,גיל וחיים מתוך הוועד שיכין נייר עמדה לאישור הוועד
סעיף  :4ועדת כספים -אישור מודל דרגות ,מבצע גביית חובות והכנה לתקציב 2018
אורי :חן עשה עבודת מחקר מקיפה בנושא דרגות שכר וכדי שלא נצטרך להשיב לזה כן ולזה לא חשבנו
על מודל שמושת על כולם ומאפשר  2%העלאה כל  3שנים ועוד  2%בונוס על הישגים.
זה לא וואו אבל נותן מענה ומייתר את ההרגשה הלא נוחה של העובדים ושלנו כלפיהם.
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אם עובד היה טוב זה אחוז וקצת לשנה.
גביית חובות:
חן :במשך  3שנים ויותר העסקנו פקח והיה הצטברות של דוחות  .המועצה לא מצאה דרך לגבות את זה.
חברה בת הציע במחיר גבוה  .לפני שבועיים המועצה אמרה לגבות עצמאי .נפגשתי עם העו"ד שלנו
שנוציא מכתב התראה לכל מי שחייב
גיל :כמה?
חןK 160 :אחרי מסירת המכתב עם שליח  ,והיה ולא שולם – הליכי הוצאה לפועל.
מניה :עבר הרבה זמן
חן :יש ארון מלא של מכתבים שלא הוצאו
אורי :מדוע להוצי מכתבים? נגיד בנייד שהוועד עושה מבצע ותוך שבועיים לשלם
חן :אם את לא מוציא..
הכנה לתקציב 2018
אורי :כל שנה אנחנו בבור של K200-300
גילK400 :
אורי :כל שנה מוציאים מן היקב ומן הגורן .אני לא שש לזה וגם שיש בחירות ואני לא יודע מה יהיה.
כהכנה לדיון בתקציב נצטרך מהועדות תוכניות עבודה .תרבות הציגה כרגע ,חזות אין,
חן :נשאיר על אותו בסיס שהיה  ,לפני שנתיים השקעות ועכשיו תחזוק.
אורי :מניח שנעמוד על אותו תקציב .השנה נגיש גרעוני יותר
מבחינתי שיבואו לנהל אם לא .מה הבעייה שהם מאשרים תקציב בספטמבר ואנחנו לא יכולים להכניס
את החו"ז והחשבון למינוס .לכן אני מוטרד לגבי השנה.
אדבר איתו על רזרבת זר ויש להם גם מחבואים תקציביים
גיל :שנה שעברה הבטיח ונתן
אורי :אני הפעם לא איכפת לי לעמוד על רגליים אחוריות
חיים :פתח סוגריים לגבי בית הספר היה ארוע גדול של פרס חינוך מועצתי  .כל בתי הספר הציגו שם
חן :לא כל .היה מספר נושאים.
חיים :כל בתי הספר כולל פסגת אמיר והיחידים שלא הציגו ולא השתתפו זה בית ספר קציר . .הזמינו את
רונית  ,היא הגיעה ופשוט הושפלה .ועד ההורים של בית הספר שלח מכתב .הוא האשים חזרה שהוא
לא מבין מה אנחנו רוצים ממנו.
אורי :זה לגבי דיון תקציב .מבקש להצביע על מודל הדרגות .
החלטה :מודל השכר אושר ברוב קולות
 4בעד (בלכמן ,גיל ,אורי  ,מניה) 1 ,נגד (חיים)
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סעיף  :5אתר הוועד
ענת ר :בוצעה סקירה של תהליך העבודה על אתר הבית החדש (רצ"ב המצגת).
עלה נושא ההרשמה לאתר באמצעות קובץ ולא באמצעות הרשמה פרטנית של כל אחד – יבדק עם
המתכנת אם אפשר לשנות.
עלה נושא התגובות  ,אפילו מתווכות ,לתכנים באתר (אורי) – יבדק בכפוף למורכבויות של זה
עלה נושא הכתיבה לאתר על ידי כתבים מהישוב אולי מבית הספר (גיל)  -מבורך ויבדק
אושר עקרונית להמשיך עם העיצוב שהוצג (צבעוניות ,מבנה) – התמונה שאינה של קציר תוחלף כמובן
ותובלט יותר ההגעה לדף הבית של הישוב קציר .על ידי הדגשת הלוגו וסלוגן .הוצע להכניס כסלוגן את
"ציונות על ההר" (גיל)
סעיף  :6עידכונים
מסיבת סוף שנה
חן :מסיבת סופ"ש  28/12היה עניין של התקציב במקום שיכולנו להצניע לכת..
חיים :לא בבית לולה?
חן :בבית על ההר
חיים :האם זה קהילתי? זה משהו פטי וכשמפרסמים עם מיתוג למקום פרטי זה אחרת .כשהיה בן אדם
פרטי לא רצינו.
גיל :אני הייתי מוסיף תודה לבית על ההר על התרומה
חיים :לפני שלושה שבועות הציע לעשות מסיבה והיה מוכן לשלם לוועד  1500שח ומפה הכל עליו
גיל :מסיבה פרטית והוא גובה כסף על האלכוהול
חיים :על האלכוהול היה אפשר לדון
חן :זה לא היה המיקום אלא סוג הארוע .הוצע לו לחבור ולעשות יחד והאו לא רצה
חיים :אחרי הישיבה דיברתי איתך (לענת)  .אמרתי לו בוא תעשה די גי ב 2000שח
ענת סש :שאבי אמיתי יפסיק לדבר בישוב ויבוא לדבר איתנו
חיים :בואו נגיד שאנחנו לא מוכנים לעבוד איתו
חן :פניתי אליו ואמרתי לו לחבור והוא אמר שהוא לא רוצה
חיים :נעשה בK 12ארוע שלא היה עולה כסף
חמורים
הצענו לכל מי שרוצה  ,להציע תוכנית לפינת חי  ,אבל שהעלויות לא יפלו על הוועד .מבחינת אוכל זה
עסק יקר
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חן :בינתיים רואי פינה וסמדר נלחמת בכל הכיוונים .קיבלנו פנייה מהיועץ המשפטי של תנו לחיות לחיות
פעוטון
אורי :חיים פנה למבקר המועצה  .קיבלת תשובה? (לחיים)
חן :אנחנו לא קיבלנו תשובה
חיים :לא חייב לענות
אורי :אנחנו נקבל את תגובת המבקר ואז נציג אותה
חיים :לא חושב שצודק שלא היה מכרז
חן :הכל כבר עלה בהרבה דיונים בנושא
מיכאל :היה מכרז בנושא הבריכה
חן :מנדי ביקש להעלות את זה ובגלל שהוא לא נמצא ביקש לדחות את הדיון
מיכאל :מבקש להוסיף אחזקת בריכה
אורי :אעדכן לאחר שיחה עם ראש המועצה לגבי רזרבת השר .שיברתי גם עם היועץ במשפטי של אלי
כהן  :כשהיינו אזור עדיפות לאומית קרקע לא עולה יותר מ .K400כשעברנו למנשה נשארנו באותו
המקום ואיבדנו את העדיפות .מסביר את החשיבות
חיים :אנשי קבע יבואו?
אורי :ב K 500כן .כרגע התוכנית הולכת להפקדה .תהליך של  3חודשים.

כתבה  :ענת רוט
אישר :חן רייך
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