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פרוטוקול ועד מקומי מס' – 24.1.18 16חלק פתוח
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,חיים אלמקיס ,מיכאל בלכמן ,דר בן חסיד ,מניה אובולסקי ,גיל
עמל ,דוד הקסנר (מ )21:20מנדי דהן (מ)21:25
חברי ועד נעדרים :צחי צימט
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
משתתפים נוספים:
דורון אריה
סעיף  :1אישור פרוטוקול
אורי :בנושא הפריצות  6ימים של שקט נתפסו  . 2בחקירה .ביום א נפגש עם קצין אגם של תחנת עירון
ויש הבטחה של מת"ח לבוא לדבר עם התושבים
מיכאל :אזור ברטעה
חיים :נפגשתי עם חכ סלאח ממפלגת העבודה והסברתי על השמירה
בזמנו אמרתי לגבי אולי חברה צעירים ישמרו כמו פעם ,בשכר .במקום שנשלם לחברת השמירה חברה
שלנו .יותר מסובך בגלל נשק ,ביטוח
אורי :אולי לוותר על רכב ולעשות שמירה רגלית.
חן :אתה חייב סייר
אורי :בואו נייחד לזה ישיבת ועד הבאה אדבר עם ק .אגם
גיל :השאלה אם יהיו מפספיק תושבי שירצו ,סטודנט ,מישהו אחרי צבא
חן :חברות השמירה מחפשות כל הזמן
אורי :דיברנו על ועדת שמות .בגדול סיכמנו מינימום תרומה K 30ולפרוייקט חיצוני גדול  .K70חן תחזור
לגברת הזו כי היא רוצה להתקדם
אורי :מתי יוצא מכרז פעוטון
חן :סוף השבוע הזה
אורי :יום שני הקרוב גיל יסע לסגן שר האוצר יצחק כהן משס בנושא הגבעה המרכזית
אחרי אביגדור יצחקי לטעמי אם יצא מכרז פרטני שאין לנו שליטה עליו נצטרך לוותר על הגבעה
(דוד נכנס)
חיים :למה לא מראש לוותר? אתה שם מוקש כשאתה מוותר מסיבה כזו ,אלא מראש לאמר לא יכול.
אורי :מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד
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סעיף  .2היטל שמירה
אורי :ב 2017לא היה אפשר להטיל שמירה על עסקים  .התבקשנו לאשר

מהמועצה לאחר חו"ד

יועצמ"ש משרד הפנים.
חיים :מה זה עסקים?
חן :סופר ,קראוונים...
גיל :כשאמרו שאי אפשר זה נראה מעוות
חן :היתה טעות ניסוח בחוק עזר שתוקנה.
אורי :מבקש לדעת מי בעד לאשר היטל שמירה גם על עסקים
החלטה :אושר פה אחד לגבות היטל שמירה מעסקים
סעיף  :3יום העצמאות
אורי :צריך קונספט :מופע פנימי או חיצוני .ברגע שנחליט נראה על איזה מופע  .אני לא סגור .ליותם יש
יתרונות הוא מפה ,תושב הישוב .כבר שילמנו בעבר K 30
גיל :זה יקר אבל כשאתה נכנס לפרטי התוכנית
(מנדי נכנס )21:25
גיל :מעלים מופע מוזיקלי עתיר משתתפים
חיים :אין לי בעייה אם הולכים על קונספט מקומי אבל במחיר K 30זה לא משתלם .אבל זה לא יביא
אנשים
גילK 30 :ביום העצמאות..
חייםK 30 :זה המון כסף
מנדי 1/2 :תקציב של יום העצמאות
חיים :אני עשיתי בהתנדבות וגוזלן ושולי .אם הייתי רואה שהוא מתנדב ועושה ..
גיל :אז K 30היית מסכים?
חיים :תעשה אומנים מתנדבים מי שרוצה לבו בכיף  K 30זה מרכז למידה
מנדי :אולפן?
דוד :אני מציע רגע לשים את הכסף בצד  .יש תקציב K70
חיים :זה לא התקציב
דוד :נסכים שמקסימום השתתפות...
מנדי :ידוע מראש
אורי :אותם 500
דוד :אולי יגיעו יותר אם יהיה.
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בו נדון  ,דיברתי עם ענת וניסיתי להבין למה את חושבת שיבואו אנשים .אמרה לא משנה מה עשינו
הגיעו אותם כמות אנשים
חיים :האבחנה לא מדוייקת .שלום חנוך הבאת  500אנשים  ,אם תביא להקת ג'ז יבואו 20
דוד :היה מופע ג'ז שבאו  . 300יש מוצר ואולי יש בעייה בשיווק. .
חיים :זה כמו שתשים כל תוכן בפריים טיים .ביום העצמאות יהיה בין  400ל . 700אני לא בטוח ששווה
להתאמץ ביום העצמאות ונשמור כסף.
מנדי :בני נוער  99%יורדים לגוונים .מי שנשאר זה הקטנים
חיים :והזקנים כמוני
מנדי :לא בטוח  .זו אוכלוסיה שתגיע כל שנה .דרך אגב לקחנו רכזת בשכר שתגייס מתנדבים ותחסוך
כסף .זה המטרה? זה שמגיעים עוד פעם עם חבל על הצוואר
אורי :יש עוד  3חודשים
מנדי :המייל אמר דחוף  .יש הבן של קורח שעומדים ושרים .לא רוצהמקצוענים
אורי :בואו נרד לרזולוציה קודם כל אתה רוצה..
מנדי :קח את הילדיפ ,תיתן לכל אחד מהם 1000-2000
חיים :באו בעבר טובים וגדולים
דוד :היה ויכוח גם אז וגם
אורי :האם בעד הופעה מקומית\
חיים :אבל לא בכסף יש עיריות שמביאות אייל גולן אבל בקציר..
דוד :הלהקה שעשינו ביום העצמאות היה טוב ,לא?
גיל :לא
חיים :לא מדבר על שנה שעברה .אפשר לחסוך את הכסף
דוד :אמרת שיבואו רק ילדים וכו'
מנדי :וזה לא ידבר אליהם
דוד :הילדים הולכים ב 9וחצי  .10ענת אומרת שאפשר בתקציב לא גבוה לעשות משהו צנוע ולמחרת
לעשות משהו
חיים :אבל יש לאנשים מה לעשות הם עם משפחות וכו
גיל :ביום עצמו נעשה הפנינ קהילתי על האש וכו
דודL :אפשר בוקר
מנדי :שיברנו בעבר יום העצמאות מסורתי בישוב שצריך לשמר .הנוער ימשיכו לרדת למטה מן הסתם
אורי :לא מופע חיצוני? מופע מקומי?
מנדי :מקומי
אורי :אז עכשיו הכסף
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מנדי :חרודי לא יביא שום דבר .האם הנגנים מקבלים כסף? און רק הוא?
מנדי :המדד של ענת (ס.ש ).כמה שהיא חוסכת כסף בהוצאות .הבסיס לארגן בהתנדבות
דוד :המטרה של הערב להביא אנשים  .הדיון לא על התקציב אלא על הערב.
מנדי :מלכתחילה ענת יודעת שהיא צריכה להביא מתנדבים
חן :מה שהיא עושה זה לא לבד אלא עם אנשים דיברנו שיש צוות היגוי והם בנו זאת יחד
מנדי :עד היום היה מספיק זמן להראות התחלה של דברים
דוד :מציע מופע חיצוני ולפרסם יותרתביא להקה ותדפיס פרסום  .אף אחד לא קורא את הניוז
חיים :אבל מי תביא? להקת איזולירבנד?
אורי :תגידו גם מה כן
דוד :נבקש מענת להביא עוד כמה הצעות לאומן ששר
חן :תגיד כיוון
חיים :זה לא ברמה שלנו  .המוכרים הם לא במחירים שלנו ואם זה לא משהו מוכר עוד יתבאסו עליכם
גיל :אולי להקת חלטורה
אורי :יש את החברה של ינאי גולן
חיים :מי שישיר – תן לו את האולפן ל 30שעות
דוד :מה עם דוכנים? כי שנה שעברה..
חיים :כיתה ו את הדגלונים וכו'
אורי :מסכם :העניין הזה יורד מהפרק כי יקר
חן :אפשר להודיע לו?
דוד :אפשר עוד הצעות
חן :תגדירו מה עושים
חיים :כישרון מקומי .לא בתשלום
דוד :זה אותו הקונספט רק בלי לשלם
חיים :יום הזיכרון  .לא יכול להיות שמשלמים לנגנים
אורי :לא
חיים :כתוב
אורי :אז לא
מיכאל :אולי אוטובוס שיעשה שטלים
מניה :אנחנו מארגנים הסעות
חן :צריך היתכנו מראש והרשמה מראש
דוד :תקציב פרסום יותר גבוה
מיכאל :תקציב הכיבוד מאוד נמוך
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חן :זה לחזרות
דוד :מי ינהל כישרונות מקומיים?
חיים :יש את ענת
חן :מה כולל הדוכן של ו'
חיים :זמבורות דיגלונים זוהרים וכו'
החלטה  :הצעת יותם חרודי יורדת מהפרק .הקונספט שנבחר הוא הופעה של אומנים מקומיים
בהתנדבות
סעיף  :4ועדת ביקורת – סגור
סעיף  :5תקציב
אורי :הייתה ישיבה והיה לא פשוט ה K400החסרים כל פעם רבים איתם ומוצאים פיתרונות
חן :אבל נכון להציג..
גיל :אני ראה אחרת מאורי וזו פעם חמישית או שישית שאני שם ואני הרגשתי כשיצאתי מהחדר אילן
בעצמו אמר שהתקציב של המועצה לא מתאים לקציר .הוא הבין סוף סוף וכדי לפתור בעיה צריך להכיר
בה קודם .זה התקדמות .נתן אמר באותו מעמד גם הוסיף כי זה לא יהיה ב 2018אלא ל 2019ישנו את
המודל .ואז העלנו בהמשך את ה 400-500והפיתרון של נתן היה בוא נאפשר לכם לעשות את זה עם
תברים  .מחר יש לנו ישיבה על זה.
מנדי :מתחיל בחירות
אורי :מציג את התקציב
חן :בשנה שעברה עמדנו ב 98%ביצוע
אורי :יש רכז נוער המועדון פעיל  60-70ילדים .מקוים להוציא טיול לחרמון
אנחנו מבקשים להגיש תקציב גרעוני כמו שתמיד ביקשתי
גיל  :עובר על הסעיפים התקציביים:
התקציב דומה לתקציב שנה שעברה יש גביה צמוד לארנונה .ההכנסות קצת קטנו
חן :כי תיקצבנו הכנסה חד פעמית של קרן השבחה ואנטנות וזה מקורות תקציביים שאין לנו אבל היה
גידול בהכנסות של K 200ולכן ההפרש הכולל הוא K200
גיל :שכר עלה .זו עליית שכר של המדינה
מיכאל :מי כולל השכר
חן :מפרט לפי סעיפים
דוד :מה הגרעון?
מנדי :האחזקה זה רז?
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חן :והמנקה
גיל :אל תשכחו מס שכר בגלל שזו עמותה
חן10% :
דוד :מה המשמעות של הגרעון?
חן :כעיקרון אסור להציג גרעון וכשהוא מבקש קיצוץ אנחנו מבקשים שיעבור ויראה היכן
דוד :ההכנסות לא מכסות
גיל יש הכנסות ארנונה וסל ועדים של תקציב המועצה
אורי :המועצה הקודמת תימחרה כמה נחוץ ליישוב אבל הם לא עשו דבר .היתרון בוועד שכולם מתנדבים
והעובדים מעטים .אתה רוצה מרכז למידה – יהיה עוד רבע משרה
חן 23% :מהתקציב זה לשכר
מנדי :זה הרבה
חן :בתקציב המועצה  60%וגופי שירות אף יותר
מנדי :חלק מהשרותים המועצה נותנת
חן :המועצה שלנו עתירת האצלה
אורי :אנחנו הצענו לקחת גזם אליהם ולא הסכימו
מנדי :זו אשמתנו אמרנו טרקטור טרקטור
חן :חוסך הרבה כסף ומוסיף גמישות ועצמאות
גיל :בישובים אחרים לא יורד מ 40-50%לא מדבר על עירייה
מנדי :אנחנו לא עירייה
דוד :למה לא להעביר גזם למועצה?
חן :הם לא רוצים
דוד :מותר להם לסרב?
אורי :כן
מנדי :אנחנו בסוף חלק מניהול המועצה אנחנו יכולים רוצים או לא רוצים
חן :אתה יכול להגיד :בתנאים האלה לא יכול
אורי :אמרתי שאם לא נוכל לקדם את האג'נדה לא נוכל לנהל יישוב
מנדי :כבר אמרנו בעבר
אורי :אבל קיבלנו כסף  .אם לא נקבל את הכסף הם יכולים לנהל
מנדי :נכון
דוד :הסכימו להכניס יד לכיס
גיל נראה מחר
אורי :אנחנו לא בהתנהלות איטית או תהליכית וחוסכים או דוחים  .אפשר לקבל יותר על הכסף
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אין ספק שבשורה התחתונה מצבנו טוב ובמועצה הקודמת  .להגיד שאני מאושר? לא .אנחנו רוצים יותר
חן :מציג תברים לפיתוח
האחזקה יקרה כי המערכות ישנות
מיכאל :הפיצוצים היו מתחילת הדרך
חן :למזלנו זה של החכ"ל
מנדי :בחשמל אמרת ישן מה מחליפים העמודים
חן :בודקים שהעמוד תקין מחליפים מנורה ומחליפים מגש
מנדי :לא אוטומטי – רק אם המגש תקול
חן :וגם המרכזיות ...אני צריך בוסט כדי לתת לספק מקדמה.
מנדי :כמה תחסוך?
חן :יש אחריות  7שנים אחזקה .עוד חודש יהיו מותקנים בהרחבה לדים חדשים ונלמד מזה .הגינון
והניקיון
מיכאל :מישהו בודק גינון?
חן :יש תוכנית עבודה לפי עונה לפי כמות .יש ימים שהם בכוננות קריאה בחורף
דוד :בזמנו דובר על תחנת דלק וכו זה קשור לגבעה השלישית
חן :לא .זה בהיתרי בניה
דוד :בגלל הארנונה
חן :אבל אז תצטרך לקבוע שני איזורי גביה
אורי :קבלן גינון נשאר באותה רמה
מנדי :שמירה?
חן :נשאר אותו הדבר
מנדי :רכב שמירה?
חן :עושה גם שמירה וגם פיקוח
מנדי :לא אמרנו רכב שלנו?
חן :לשמירה לא
מיכאל :כמה מצלמות?
חן :כ20 -
מיכאל כל אחד מגיע למרכז?
חן :הכל אינטרנטי
דוד :מי עוקב
חן :אין מוקד צופה .זה מצריך להושיב בן אדם
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אורי :מקבלים ארבע שמזהות תנועה
מיכאל :לא אפקטיבי
חן :תתקצבו מישהו שישב  .24/7המצלמות יכולות להתממשק למוקד המועצה בעתיד  .רוב הכסף הוא
לשמירה פיסית
מיכאל :השער למטה אפשר לפתוח?
חן :מה שתחליטו
מנדי :החליטו לסגור
אורי :אני מבקש להעלות את התקציב להצבעה
מנדי :רגע לא עברנו
גיל :שלחנו להערות לפני שבוע
מנדי :מה זה רכב האחזקה
חן :רכב האחזקה בן  7ויש הרבה תקלות על האחזקה .מתוכו  100ליטר בחודש .בגלל רמת התקינות
הוא יושב בוסך הרבה ימים
אורי :אפשר ליסינג
חן :אני בודק לגבי דצ'יה טנדרון כמו ברלינגו .אני במומ ל 3הצעות מחיר
מנדיK 80 :זה שנתי
חן :זה הצעה לנתן לראות אם יש אפשרות לקבל תב"ר
אורי :ביקשנו לקבל את בנייני עמידר ולשפץ ולהעביר את הוועד מפה כי השכ"ד שלנו הוא סתם
דוד :למה לךא עשינו? אשר עסקים?
חן :קרקע ציבורית בית מרקחת מרפאת מומחים
דוד :מה תוקע?
חן :זה של עמידר הם רוצים על זה שכירות  .אמרתי תוותרו על המבנים ואני אשפץ .הם לא יכולים
להשכיר לאנשים כי זו אדמה ציבורית
מנדי :אני משפץ המבנים תחכיר ל 50שנה
חן :הצענו את זה .דיברתי עם יור עמידר ואני מדבר עם מנהל המחוז של משרד השיכון
דוד :אפשר לתת קנס?
חן :אני נותן  ,הם באים ומנקים ואי אפשר לעשות כלום
דוד :ולהעלות ארנונה?
חן :אי אפשר
אורי :מבקש לאשר את התקציב
החלטה :תקציב  2018אושר פה אחד
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סעיף  :6בריכה
מנדי :כמו שדיברנו לפני זמן היו שאלות בין אם על השכ"ד של הבריכה שלא משלם בין אם על עלות
המנוי לחבר אגודה ולתושב רגיל
חן :אולי תשאל שאלה ונעלה תשובה
מנדי :זה מקטב את הישוב אין בעייה שהאגודה תשלם עבור חבריה אבל אתה תלחץ ותקבל מחיר יותר
זול זה לא בסדר כי זה על חשבון אחרים
חן :רוצה לתקן אותך (מענה את השאלות ועונה)
בעניין האגודה
מנדי :אם האגודה באה למפעיל באופן עצמאי (הוא כפוך לנו)
חן :אני מפקח על איכות וכו' אבל לא מעניין אותי אם הוא מרויח או מפסיחד
מנדי :אם החליטו ( 1400היה  1200ועלה מספר פעמים)  ,אם המחיר עלה כי הוא עשה הנחה לגוזלן
למחיר קבוצתי זו תקלה כי אז המנוי הזה בא על חשבון האחרים
דוד :למה ,תבוא גם אתה
חן :מחיר נקבע לפני מו"מ האגודה  .בדקנו מחירים ועלויות ולא עלה כי הוא ביקש מחיר קולקטיבי.
מאותו רגע שקבעתי מחיר אני לא יכול להתערב בשיקולים העיסקיים שלו
מנדי :לא משלם שכ"ד
חן :בשנה הראשונה היה פיצוץ במים והא והוא נשא בעלויות .הסיכון שלי הוא אפס והוא גם יש לו סיכון.
מנדי :לא השקענו?
חן :שמנו עד היום  .K800כמו שהיום בריכת פעוטות שאחרת יסגרו אותה היא עושה מעבר למה
שבחוזה למעוטי יכולת
מנדי :הוא איש טוב ועושה עבודה חבל על הזמן .מה שאני מעלה זה לרגע לא להחתים אותו
חן :לכן אני מציג את הכרונולוגיה וכיצד נקבע המחיר לגבי המומ עם האגודה אני יכנס רק אם תהיה
פגיעה בתושבים .ההוצאות וההכנסות הן אפס
אורי :הבעייה היא של קציר בלבד
חן :זה יתורנות וחסרונות גם
דוד :אסור לפתוח
חן :לא  ..אחרת צריך שומר
מיכאל :צריך לקחת בחשבון תקציב רב שנתי  .לא לחכות להרס משאבות
חן :בלאי סביר הוא מתקן אם תשתיות אנחנו  .זה חוק שכירות הוגנת אומר
מיכאל :לא למתקנים כאלה
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אורי :האם יש מקום שיכניס כסף לוועד
דוד :הישוב מת  .זה אחד הדברים שיש .צריכים לעשות הכל שישאר ושיהיה לו טוב .המקדמה של
האגודה עזרה
חן :כן  .להתנהלות שילם מקדמות מים וארנונה
גיל :מה אתה רוצה בסוף עם הבריכה?
מנדי :זה שיש אבחנה בין אגודה ללא אגודה מפריע לי
חן :האגודה משלמת לו מחיר מוזל  130מנויים
חיים :האם אפשר לסבסד איכשהו שכולם יוכל..
אורי :אפשר אותו דבר כמו האגודה
חיים :כמה הוא מרויח ממנויים?
חן :הבריכה מאוזנת
אורי :נגבה  600שח מהאנשים
חן :נתת K 100אתה צריך למכור  170מנויים
אם קנו  130מאיפה תיקח את ההפרש?
אורי :נעשה קדם
חן :הוא מוציא K 300אה קונה  150והאגודה 150
אורי :האם ב600שח יהיה יותר מנויים?
דוד :אולי פעילות תרבות בבריכה שיגביר את המנויים
חיים :נפנה לתושבים אנחנו רוצים להוזיל  .אם אנחנו מגיעים ל 400אנחנו עושים במחיר X
אורי :חןתעשה בדיקת היתכנות
מנדי :הבריכה מאוזנת ואו רווח והמשכורת שלו על הקיוסק .למה לא ניקח אנחנו את הבריכה ונשלם לו
ונשווק את המנויים
גיל :אנחנו נעשה יותר טוב ממנו?
חן :היום אתה באפס סיכון
דוד :מציע פעילות תרבות לעידוד
חן :אל תשכחו שבמנויים של  700וזוגיים אין רווח כלל
מניה :כל שנה אנחנו מביאים לבריכה  30איש והשנ הם לא רצו כשיש מישהו אחר שלא משלם.
אורי :כמה מנויים?
חן250 :
חיים :זה משהו קהילתי
חן :יש פעילות בתחילת ובסוף הקיץ ופעילות נוער
דוד :אולי ימים פתוחים
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מנדי :הוא עושה את זה
אורי :אם נעשה מנויים Xיהיה במחיר Y
דוד :אפשר לתת כרטיסים לאורחים
חן :יש בהסכם כרטיסיות למיעוטי יכולת
החלטה :חן יפגש עם המפעיל לבדיקת יתכנות להוזלת מחיר מנוי ע"י קביעת יעד כמותי מינימלי
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