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פרוטוקול ועד מקומי מס' 07/03/18 3
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר , ,גיל עמל ,מיכאל בלכמן ,ד"ר יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,מנדי
דהן
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,חיים אלמקיס ,דוד הקסנר
מזכירות :חן רייך – מזכיר,
נוכחים נוספים :רחל הלל (סעיף  ,)4סבטלנה אוקרנט (סעיף )5
סעיף  :1אישור פרוטוקול  2מ14/2/18 -
אורי :עובר ומציג את הנושאים שנדונו בישיבה קודמת,
מסיבת פורים היתה טובה .אנחנו לא מצליחים לעבור באירועים את ה 130 -משתתפים לכן לדעתי להבא
יש להגביל את עלות האירוע לפי צפי של עד  130משתתפים הווה אומר סך ההוצאה תהיי .₪ 12,000
היתה אוירה טובה.
מנדי :שמוקד המסיבה לא יהיה אלכוהול.
חן :אלכוהול ומוזיקה טובה עושה את השמחה
החלטה :פרוטוקול  2מאושר פה אחד.
סעיף  :2ועדת שמות
(*) מוצג על המסך סיכום ישיבת ועדת שמות שהועבר לחברי הועד במייל
מנדי :מה הקריטריון ל "תרומה משמעותית"
חן :יעבירו בקשה והמלצה לועדת שמות והיא תמליץ ותביא לאישור הועד
אורי :מסביר את הקצינל מאחורי סיכום ועדת שמות והסכומים הקבועים בה.
חן  :הכל מבוסס על בנק אירועים המצריכים תרומה .שלא יהיה מצב שהתורם קובע סדרי עדיפויות או
תנאים מקדימים למתן התרומה.
מנדי :שוב לתמחר מראש כל סעיף במאגר.
מיכאל :האם יש אפשרות להנציח ללא כסף?
מנדי :יש מקומות הנצחה קטנים כגון על לוח זכרון בבית כנסת
גיל :אנחנו מדברים פה על תרומות בסדר גודל ולמען צרכים יקרים יותר.
חן :אני מדבר על ספר זכרון
אורי :זה יעודו של חדר הנצחה ומורשת.
מנדי  +חן :ניתן לקיים מעין ספר הנצחה שמנציח תושבים ומצוי בחדר מורשת.
חן :מציד לאישור הועד מתווה הנצחת גן הגת ע"ש אלחנן ברזנר ז"ל.
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המשפחה מתחייבת למינימום  ₪ 70,000וגיוס המונים  +משרד הבטחון ,סה"כ  .₪ 160,000הועד
יעמיד לעניין מתקציבו כ .₪ 40,000 -סכום זה אפשר שדרוג הגן וכן נבחר עקב מידת נחיצותו וקרבתו
להרחבה מערבית.
מנדי :מה יקרה עוד  10שנים?
חן :הגן יתוחזק בדיוק כמו שאר הגנים בקציר .ההנצחה תישאר
החלטה :המלצת ועדת שמות מאושרת פה אחד.
מתווה גן ע"ש אלחנן ז"ל ידון ויאושר רק לאחר שיוצג סכום התרומה שנאסף.
סעיף  :3שינוי מתווה השמירה
אורי :בשתי פגישות עם מת"ח עירון ביקשתי המלצתו לגבי מתווה השמירה .תשובתו היתה ששמירת
הלילה חשובה משמירת הערב לפי שעות הפריצה שאירועו ברוב האירועים ,לכן הוא ממליץ על עיבוי
השמירה בין השעות  24:00ל 6:00 -על חשבון שמירת היום או הערב בה כולם מצויים ערים בבתיהם.
הנושא על ונדון קודם הועדת הבטחון וניתנה הסכמתם לעניין.
אני ממליץ למקד את השמירה בתוספת סייר לילה על חשבון שמירת ערב ויום לפי המלצת מת"ח עירון.
לנו קשה להשפיע ע עבודת שומרי מג"ב בשערים למרות שגבי המליץ להחליף אחד השומרים.
שינוי מתווה השמירה דורש הוספת רכב תפעולי לרכב השמירה הקיים.
יש להציב לחצנים המבקרים מעבר בנקודות אסטרטגיות
חן :היום עובדים עם  GPSואפלקציות מעקב .וכך נעשה גם אנחנו.
מנדי :כל שינוי מצריך מעקב כדי שאחרי תקופת נסיון נוכל לבחון את הדברים
אורי :יש לנו שת"פ טוב עם המשטרה ,ויש כיוון להקמת כיתת משמר אזרחי מתושבי המקום שיפעלו רק
בקציר.
מנדי :יש להציג למת"ח שאנו נעתרים לבקשתו
החלטה  :שינוי מתווה השמירה ,לשני סיירים במקום שמירת יום וערב וכן רכישת רכב תפעולי אושר פה
אחד.
סעיף  :4הכרות עם מועמדים לועדת ביקורת
חן :דורן אריה זומן לישיבה לשעה ל .21:15 -בפתחה של הישיבה הוא שלח הודעה כי אינו מצליח
להגיע ומבקש להגיע בישיבה הבא.
אורי :ננסה לשלב אותו באחת הישיבות הקרובות.
חן :הגיעה לפה רחל הלל המציגה עצמה לועדת בקורת.
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חן מציג את מטרת הגעתה להופיע בפני הועד .מציין מה משמעות ועדת בקורת בועד מקומי ,גבולות
הגזרה ,כפיפויות .הועדה ממונה ע"י המליאה ועובדת מול מבקר המועצה עפ"י החוק .יש מועדי הגשה
ויש נושאים ותחומים מוגדרים המבוקרים על ידה.
רחל הלל :מציגה את קורות חייה .שנתיים בקציר ,הגיעה מיוקנעם ,שלושה ילדים .בוגרת הנדסאית
תעו"ן בטכניון .שירות מלא בחיה"א 13 .שנים בניהול פרויקטים בחברת הייטק .ביצעה הסבה למכירות
עובדת בחברה פרטית מיום הווסדה וכיום מונה  20עובדים .סייעה לבנות החברה מכלום .מנהל תפעול
בחברה.
חברה הנותנת פתרונות לקבלני בניין בתחום שימור ותחזוקת מבנים.
מה שהביא אותי להגיד מועמדותי שיש לי רמת ציפיות גובה מהיכן שבאתי וחסרים לי דברים ביישוב.
התחלתי לברר והגעתי למסקנה שהדרך להשפיע זה לפעול מבנים.
לבחון להיכן הולכים תקציבים וכדו'.
מנדי :האם ועדת ביקרות זה הדבר הנכון לעניין? המטרה שיבוא צוות עקבי שיישאר ויתמיד ויציב
רחל :אני רוצה לראות שהכסף שלי מנוצל נכון
גיל :הועד מחליט על ייעוד הכספים ,לאן ינוצל הכי נכון .ועדת ביקורת לא מבקרת האם יש שגיאה בייעוד
הכסף אלא האם החלטת הועד יושמה והאם הביצוע מגובה בתקציב מאושר דוגמא :מסיבת פורים
שנדונה לעייל .בטוח שאנו עלולים לטעות אבל זה לק מהעניין .ועדת ביקרות לא בוחנת האם ההחלטה
של הועד נכונה או לא אל האם החלטת הועד יושמה כהלכתה.
מבקר המועצה ינחה בדיוק כיצד ישלפעול ועל מה יש לתת את הדגש בביקורת.
אורי  :יש חוקים ונהלים של מינהל ציבורי .אני מציע שתיפגשי עם חן ואולי גם עם מבקר המועצה ותוכלי
להבין מהם את גבולות הגיזרה.
גיל :בהתאם למה שאמרת אני ממליץ לך ,כדי להשפיע ,להצטרף כחברה באחת מועדות המייעצות של
הועד הן שלה שקובעות בחלק מהענייניםאו להעמיד מועמדותך לבחירה לועד הבא.
רחל  :מפריע לי איך שהסביבה שלי נראית .ביוקנעם הייתי הועד בית ולאחר שעזבתי באו אלי השכנים
וביכו את לכתי.
אורי :אנחנו יישוב ייחודי במועמה וניהול יישוב עירוני שונה מניהול מושב או קיבוץ ולכן גם הפניית
התקציבים בהתאם .אנחנו רק  1/7מהמליאה וקשה לנו להשפיע
החלטה  :רחל תיפגש עם חן ועם מבקר המועצה ללימוד גבולות הגזרה .לאחר מכן תחליט אם היא
משאירה את מועמדותה.
סעיף  :5מפגע חמורים ברחוב האלון
אורי :המפגע מעיר ומציק ואני רואה פתרון אחד של פינה מסודרת ומוסדרת.
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מנדי :הועד החליט לפני חצי שנה לפנות את החמורים תוך נסיון להסכמה עם בעליהם .בצורה כל שהיא.
דיברתנו לרתך שערים.
רואי פינה ופתאום מתגלה כי גם לסמדר יש שם חמורים .דברים הלכו לשם ולכאן ובינתיים רואי החזיר
את החמורים.
אורי :האם שי דרך לחייב את המועצה לפנות את החמורים.
חן :לא .העלויות לפינוי גבוהות מאוד (חן מפרט עלויות) ועל הועד זה כבד .זה לא בהאצלה שלנו ועל
הוועד יהיה להחליט מהיכן לקצף כדי לממן פינוי.
מנדי :תגבה מבעלי החמורים
חן :זה כסף אבוד .אין ממי לקחת .זה יהיה מאבק משפטי ארוך ויקר ואין בטחון שנראה מהם כסף גם אם
יהיה הוצאה לפועל.
מיכאל :אפשר להודיע להם על סגירת הגדר.
בן חסיד :להזמין משטרה
אורי :המשטרה את בוא על כזה עניין
מנדי :מכוניות פינינו אז לה לא זה?
אורי :לחמורים יש לובי בישוב ומחוצה לו
חן :אורי עומד בחזית וחטף את הכל לבדו
גיל :אני מצע למנות את מנדי לאחריות על הובלת הנושא
מיכאל :אני מציע לרתך את השער ולהכניס את הבהמות לתחומי היישוב
החלטה  :בעלי החמורים יקבלו התראה כי אנו עומדים לסגור את השער בתוך שבועיים מסיבות
בטחוניות .במידה ולא יפנו את הבהמות תוך שבועיים יושתו עליהם קנסות.
מנדי ממונה ע"י הועד להוביל הטיפול בנושא .פניות בעניין יש להפנות למנדי.
אושר פה אחד
סעיף  :6גבעה מזרחית
חן מעדכן הפגישה עם יו"ר הקואליציה ח"כ דודי אמסלם .סוכם כי דודי יעלה הסוגיה מול שר השיכון ב-
12/3/18
ביקור שר השיכון בקציר נדחה ל16/3/18 -
נרשם ואושר על ידי :חן רייך
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