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פרוטוקול ועד מקומי מס' 28/03/18 4
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר , ,גיל עמל ,מיכאל בלכמן ,חיים אלמקיס ,ד"ר יצחק בן חסיד ,מנדי
דהן ,דוד הקסנר (מ)21:50
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,מניה אובולסקי
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :ענת סהר שפרן
סעיף  :1אישור פרוטוקול  3מ8/3/18 -
אורי :מתאר את ביקור גלנט ושיחה עימו .מבקש החלטת וועד לפרוטוקול שאם הגבעה המזרחית לא
תשווק למנהלת הצבא לא תשווק כלל.
החלטה :במידה ולא תשווק הגבעה המזרחית למנהלת המגורים לא תשווק הגבעה כלל  -התקבל
פה אחד
אורי :עובר ומציג את הנושאים שנדונו בישיבה קודמת
מנדי :מה עם ועדת ביקורת?
חן :דורון אריה זומן גם להיום אך הוא בחו"ל .רחל שהיתה בפעם שעברה ביקשה פגישה לאחר החג.
החלטה :הפרוטוקול אושר פה אחד.
סעיף  :2הרמת כוסית
אורי :מברך ומרים כוסית לכבוד החג
סעיף  :3סטטוס ועדות
מנדי :היי תה בעיה בריכוז ובפעילות הועדות בהתאם להחלטות ולנהלי הוועד  .לא החזיקו מעמד .מתוך
זה עלה רעיון לשכור את ענת (סה"ש) מטרה עיקרית עם הזמן ענת החלה להפיק אירועים ולרכזם  ,שזה
לא תפקידך (פונה לענת סהש) וזו השאלה  ,מדוע לא קורה מדוע לא בא מהקהילה.
ענת :מציגה מצגת של כל אירועי התרבות ומי אירגן אותם מתוך הקהילה .יש  49חברים פעילים
בתרבות ,דת  ,אני נוכחת בשטח  ,נמצאת באירוע אבל לכל אירוע יש צוות שמוביל אותו.
מנדי :יש ועדה
חן :היה דיון בוועד על מבנה פעילות התרבות שיש צוות היגוי שמרכז מול מתנדבים לפי אירוע  ,צוות
ההיגוי בונה צוותים אורגניים והם רצים משנה לשנה על אי רוע מסויים לדוגמא שולי וגילה על יום הזיכרון.
בגדול כך תהיה צבירת הידע .
מנדי :זו עבודה נכונה אבל חסר את הקישור לוועד.
ענת :אתה צודק מה שחסר זה את צוות היגוי ,יו"ר ורפרנט
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מנדי :ועדה .צוות שיקשור הכל ביחד .כשיש ועדה יש החלטת ועדה שמחליטה ודנה ולא צוות שממצה
את התקציב עד תום  .צוות אד הוק הולך לפי הראש שלו או לא בכלל.
אורי :לא הצלחנו לקיים ועדת תרבות לאורך זמן .העובדה שהצוותים שעושים אד הוק אירועים מסויימים
זה בסופו של דבר משיג מטרה .קבוצת תושבים בעלי עניין מקדמים.
חיים :אין ועדת קהילה
ענת :אמרנו שקהילה תפורק ותחובר לתרבות והרווחה רחלי מול הרווחה.
חיים :אבל קהילה היו דברים נוספים חוץ מרווחה למשל שת"פ עם מעברים  .זו בעייה שיש רק תרבות .
איבדנו את הקהילה והרווחה.
מנדי :קהילה היתה אחת הועדות המסודרות
אורי :אם יש הצעה אני מוכן לשמוע אותה
מנדי :חלק מהדיון לפני שנשכרת (לעס"ש) היו הצורך להמריץ
ענת :יש את ההתגייסות לוועדות אך לא המעטפת הזו .היתה החלטה שאישרתם לשנות את הקונספט
מנדי :גם אם החלטנו – אולי טעינו? אנחנו רוצים לדעת אם כרגע זה טוב.
גיל :כשוועדה לא עובדת צריך לשנות ועובדה שהשינוי עובד בתרבות.
חן :רק באספקט של אירועי קהילה בפעילות עברה לתרבות .צודק חיים שי נושאים שאינם מקודמים
וקודמו בעבר בועדת קהילה.
אורי :יש רצון לייצר שיח קהילתי  .יש הרבה קבוצות שחיות בתוך עצמן ואין ממשקים משותפים .הדבר
הזה יכול להיות תחליף לוועדת קהילה.
דווקא תהליך כזה שאורך זמן ייתן את הפתרון בנושא הקהילתי .בסופו של דבר קונספט של וועדה קשה
להחזיק בו לאורך זמן.
מנדי :ההחלטה להקים ועדות הייתה בליווי המלווה בהקמת הוועד .הוחלט שכל ועדה יהיה לה תחום
מסויים ותקציב מסויים ואם ועדה קורסת לא מבטלים ועדה .בסופו של דבר כשיש קול קורא לא מגיבים
צריך את ההכרות האישית את הדרבון האישי .הרעיון הוא להחיות אותן ,התפקיד של ענת הוגדר לכך.
אורי :זה המצב כרגע
חן :אנחנו עובדים עם היחידה לפיתוח קהילתי בכמה מישורים בניסיון לקדם שיתוף קהילה והרחבת
מעגלי ההתנדבות.
אורי :אני מקווה שהשיח הקהילתי יחבר בין הקבוצות שקיימות  ,אשת חיל  ,הרב אביחי ,אור בקציר וכו
מנדי :כשמגייסים בלי שיש ראש אז הם לא יישארו .צריך לבנות .אני רואה שמקבעים ומשרשים
אורי :השטח אומר את דברו .אולי הקונספט הנוכחי יותר נכון
מנדי :אמרנו אם אין גיוס אין אירועים.
גיל :תראה כמה אנשים עובדים פה .מבחן התוצאה עובד יש ארועים מפה עד להודעה חדשה.
אורי :מנדי ,יש הצעה קונקרטית?
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חיים :בגלל שלא הצלחנו לגייס ועדת תרבות  ...כמו שלא אומרים בואו נפרק ועדת חינוך או ועדת ביטחון
כי לא עובדות
חן :כמעט כל רעיון שעולה מהשטח נבחן ומה שניתן ליישם מיושם.
אורי :מציע שהשיח הקהילתי כל הקבוצות יהיו שם  .בהתחלה הייתי סקפטי אבל אם נגיע בסופו של דבר
שכל הקבוצות יגיעו וישבו
(דוד הקסנר נכנס )21:56
מנדי :מה לגבי ביטחון?
ענת :פבל מוביל אין ממש פעילות ועדה
חן :לא מדוייק יש גבי יש ולרי
חיים :אבל אתם מבינים שאין ועדה
מנדי :הרבה כסף בועדה הזו
דוד :אולי מודל הועדות לא עובד וצריך רכז ולא ועדות? לשם אנחנו הולכים בצורה טבעית
אורי :יש ועדת חינוך שעובדת
חיים :יש בעיות
מנדי :מה זה בעיות ומה זה עובדת
חיים :הרבה תחלופה
אורי :סהכ ועדה עובדת מתפקדת והתפקיד
דוד :יצאנו בקול קורא לועדת תרבות
מנדי :ליחד לועדות זמן של חצי ישיבה
ענת :מציעה לזמן את גיל ודליה מקהילתי
הקסנר :אולי לשכנע חברי ועדות
מנדי :אולי כאלו שעזבו מדוע עזבו ואולי הקונספט לא טוב.
אורי :אני מקווה יביא את הפיתרון הקהילי המבוקש.
הקסנר :צריך קודם לדבר על אופי הישוב האם ישוב קהילתי בגודל כזה זה נכון.
חן :לועדה נדרש קודם כל משוגע לדבר שיוביל אותה וזה נכון לכל גודל של יישוב.
בלכמן :בשביל לדעת מה קורה אנחנו צריכים להזמין וגם מציע לרדת לועדות ולהשקיף
חן :יש תפקיד כזה מטעם הוועד שנקרא רפרנט
אורי :נדבר באחת הישיבות הבאות בהרחבה נזמן גורמים מהמועצה ואת אלו שהיו
מנדי :לשמוע מדוע היו ועזבו.
הקסנר :אולי הכשרה לראשי ועדה.
מנדי :צריך לאתר את האנשים המקצועיים שמתוים את הדרך קדימה וזה רץ חזק ויציב
החלטה :לאחת הישיבות הקרובות יזומנו גורמי מועצה ויוצאי ועדות לדיון בנושא
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סעיף  :4רכז גיל בכיר
אורי :המועצה שינתה מדיניות לגיל הבכיר ולאחר יעוץ החליטו שמבזרים פעילות גיל בכיר חזרה
לקהילה .למילוא יש בעיה של הסעות וכו .מעלה את מכתב המועצה.
חן :מוציאים תקציבים מראם ומילוא ומעבירים תקציב לקהילה
אורי :אנחנו צריכים למנות מישהו שאחראי על זה ,הרעיון ללכת על קונספט מפעל הפיס כי יש בו
הפסיליטי הדרוש
חן :הוא מאוד מסודר ופעיל
הקסנר :מה לגבי התושבים מכאן?
גיל :ואם היה הפוך?
אורי :חשבנו על בית קפה קהילתי  .מקום שיושבים בו ומדברים ולא אוכלים והולכים
מקום עם ציוד ,משחקי חברה דיונים והרצאות .לייצר מקום שלהם .יש אנשים בודדים שאין חיי חברה .יש
 300איש מגיל פנסיה ומעלה.
חיים :לגבי המקום :בגלל שמופת  3פעמים בשבוע שם אולי דווקא כן צריך לעשות בגבעה הזו ,לגוון
אורי :אני מאוד רוצה להתחיל ולתפוס את המועצה כשהיא חמה
חיים :אז להגדיר מטרה לעבור לכאן כי לצעירים יותר יהיה יותר נוח פה
חן :יש כיתת מחשבים מקרן מסך ,המקום מסודר וערוך
חיים :כדי למכור צריך הבדל ממופת
אורי :ישבתי עם  14נשים שרצו את זה
מיכאל :יש תוכניות לילדים
אורי :אנחנו צריכים עובד לכן מציג דרישת תפקיד ירכז פעילות וכן תוכניות עבודה וכו'
חיים  :עוד משרה..
אורי 10 :שעות בסהכ בישוב של  3000איש
מנדי :תציע לנשים להפעיל אותו
אורי :לא רצו
חיים :במקום  5לפה  5לפה תיתן משרה מלאה  K 20מבחינתי שיעשה הכל
דוד :תחליט אם אתה בעד ונגד ואחר כך נחשוב איך  .אם אתה ומנדי מגייסים מישהו בחינם ברור שעדיף
מנדי :במקום חלקי משרה בספריה ובמועדון מה עדיף  2חצאים או משרה מלאה
גיל 2 :חצאים כי אתה מקבל יותר משלם  1.1אבל מקבל יותר מבחינת הזמן.
אורי :התברכנו ב 90%עובדים טובים עכשיו להגיד שניקח מתנדב
דוד :מי יתנדב  10שעות בשבוע?
אורי 3X2 :שעות ועוד  4שעות הערכות
חןK 18 :בשנה
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גיל :זה כסף שהיעוד שלו מוצדק
חיים :ניתן לענת לארגן וכל אחת מ 14הנשים תיתן יום אחד.
אורי :אני מציע שלגיל הבכיר יהיה מישהו משלו וגם ענת עובדת בבוקר .לא יכול להיות שמישהו שפותח
 10שעות יהיה מתנדב ,אני רוצה לקוות שזה לא יהיה..
חן :יוצר מחוייבות
אורי :מחויבות והמשכיות  .זה יותר חשוב לי מגדר פה וגדר שם
חיים :רואים כמוך אבל לתת כסף בעיני לא בהכרח עושה את זה ,זה לא פותר בעיה בלתת כסף.
אורי :מבקש להעלות משרת רכז גיל בכיר להצבעה
החלטה :מבקש לאשר תקן לרכז/ת גיל בכיר בשיעור של 10שעות שבועיות  -התקבל ברוב קולות (בעד:
דוד הקסנר ,גיל עמל ,אורי ששה ,יצחק בן חסיד ,בלכמן מיכאל ,נגד :מנדי דהן ,חיים אלמקייס)
סעיף  :5עידכונים
מפעיל לפעוטון
חן :נבחרה עמותת קהילה ברוב של  3נגד 1
חיים :היו בעיני הרבה ליקויים  .אני מבחינתי הולך הלאה כי יש דברים שלא מקובלים
דוד :מה המטרה? שיהיה הליך תקין או לשפר
גיל :להעיף את מי שנמצא שם ,לא רוצה כאן חרדים אנשי ש"ס.
מנדי :אין טבלה
חן :יש טבלה ,את מוזמן לעיין בה
חמורים
חן :נמסר מכתב רשום  .סגירת השער יומיים אחרי שמוכנסים פנימה
מנדי :ריתוך השער
אורי :ביקשתי מרהמ"צ שיקחו את החמורים
גבולות,
חן :היתה ישיבה היום יש מה שנקרא ועדת ולתמל ,הם לא עוסקים בכבישים וכו  .הם הוסיפו בערערה
עוד יחידת דיור .יש להם סמכויות מעל ועדת גבולות  .הם הגישו תוכניות שלא תאמנה וביקשו שיעברו
דרך ועדת גבולות.
אורי :מיכאל התנדב להיות רפרנט
חן :סוכם שיגישו מידות וגבהים וכו' כתנאי לדיון בועדת גבולות.
כבאית
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מנדי :אחרי הרבה שנים של לחץ על מרכז הכבאות .יש  3צוותים עם  3נהגים ו 3על הזרנוק .הוציאו
מהכשירות כבאיות ובמקום לזרוק כניראה שאם לא יהיו הפתעות כניראה שנקבל .הצוות האורגני של
הכיבוי  .היא כפופה לכבאות ואפשר להזניקה.
אנחנו נדרשים לסככה מוארה הסתובבתי עם חן ואיפיינו מקום צמוד למקלט שליד המגרש .נעשה
מחלוטה ואספלט בעתיד .אני לא זז מילימטר עד שאין מכתב מהם  .אנחנו אחראים על ביצוע טסט
וטיפולים  .טיפולים ביטוחים תחזוקה עליהם.
בית כנסת
חיים :פנו כמה תושבים לעזרה במימון בית הכנסת במערבית .הבעייה היא שהוא בבית פרטי  .יש מניין
חן :יש להם השתתפות בכל מה שהם רוצים  .הם אמורים להעביר מונה ולא העבירו .כל חג שואלים
אותם מה הם צריכים  :ריהוט  ,ציוד ,כיפות רק תגידו ואין מענה
אורי :מזגנים
חן :זה בית פרטי
חיים :האם אפשר לתת סכום חודשי קטן כל חודש?
חן :מול הוצאות לפי הנוהל הקיים .תמונה של המונה חשמל
מנדי :אין מזגנים מפורקים?
חן :לא
מיכאל :אין להם מונה
חן :יש מונה הם לא מביאים
חיים :הם צנועים ולא רוצים
חן :אני צריך נציג נבחר .בהתאם לתבחין שקבעה בשעתו ועדת קהילה שיבוא ואסביר להם.
יועץ משפטי
אורי :לא ניתן שכל חבר ועד יפנה ליועץ .יש ריטיינר אנחנו משלמים עבור שעתיים חודשיות  .ירצה חבר
ועד להעלות נושא יעבור דרך הוועד להחלטה ואז נעביר.
מנדי :למה ,אתה על כל פנייה ליועץ אתה פונה לוועד?
חן :כל שאילתה שעברה היתה עקב פנייה או החלטה שנבעה מכך
מנדי :ראשית כל שאלה שאין לי תשובה אני אעלה  ,אי אפשרה לבטל אותי זה לא צריך לעבוד ככה
חיים :אם אני מבקש פעם בשנתיים וחצי לפנות למה צריך להיות בעיה
חן :כשאתה שואל אתה תוך יום רוצה תשובה
חיים :לא
גיל :אחרי שעתיים ביקשת תשובה
חיים :שאלתי האם אני יכול לקבל ייעוץ מהיועץ על זה ..לא התייחסתם
מנדי :ואז אחרי יומיים ..
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חיים :אמרתם שהרעיון מגוחך ואז פניתי למבקר שלא חשב שזה מגוחך .אני שואל האם לחבר ועד זכות
לייעוץ  .נגיד אני רוצה לפנות עליך (לחן)
חן :תפנה ליו"ר ואם יחשוב שזה ראוי  ,יפנה .אתה כחבר ועד לא יכול לתת הוראת ביצוע יש יו"ר ועד.
מנדי (לחן)  :אתה כפוף לועד המקומי אורי זה המקשר.
חן :בן אדם לא יכול לעבוד מול  9מנהלים .יש יו"ר .כמו שמנכ"ל המועצה אינו כפוף לחברי המליאה אלא
ליו"ר הראשות.
מנדי :אז אני רוצה לראות ולאשר גם את השאלות שחן ואתה ,אורי ,מעבירים
חן :התהליך  :יש לי ניסיון וידע ואם יש צורך יש לי חומר או שאני פונה לספר חוקים וכדו' .אם יש תשובה
יופי אם אין תשובה אני מתייעץ עם אחרים ובסוף עשוי גם לפנות יועץ משפטי אם אין ברירה ולתת
תשובה.
מנדי :אחלה תהליך כי מה שחיים כתב זה נושא בעייתי
חן :השאלה שלי הייתה חלק מתהליך מסויים  .תראה את הפרוטוקול והניקוד המגמתי  .אז זה תהליך
שחיים נלחם בכל כוחו להוציא את המפעיל  .כולל שאילתות.
חיים :מקריא את המייל  .אבקש להסתייע בייעוץ האם אפשר .ובמייל הבא יום אחרי לצערי לא קיבלתי
תגובה (מבחינתי יכל להגיד לא או כן או בודקים)
אני לא תמים אבל גם אתם לא תמימים
אורי :אני מצר על כך שאתה גורר אותנו למים עכורים
חיים  :הפסדתי בהצבעות אחרות  .אני חושב שהצבעתם לא על המפעל היותר נכון
היה סעיף המלצות  .אחד הביא  10המלצות
חן :ראש עיר של שס שנותן המלצה על מוסד שס זה באמת לא המלצה אוביקטיבית
הקסנר :רצית להביא מעון של ש"ס בקציר?
גיל  :כן!!
חיים :אני דיברתי פניתי למספר גורמים  ,ויצו נעמת וגם ש"ס
חן :אבל בטוח את זה הנוכחי לא רצית לפי אפס בכל הדרוגים .לפי ההצבעה שלך באת עם אג'נדה
סדורה.
גיל :אם הכל אפס לעומת  9זה אומר ששום דבר לא טוב ולפי נסיוננו וכן החומר שהוצג לא כך הדברים.
חיים :מקווה שירשם שאתם חושבים שראשי עיר של ש"ס זה לא המלצה טובה
גיל :זו לא המלצה איכותית מבחינתי לישוב קציר.
אורי :מיצינו  .נועל את הישיבה
נרשם ע"י ענת רוט
אושר ע"י חן רייך
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