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פרוטוקול ועד מקומי מס' 22/08/18 9
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מניה אובולסקי ,חיים אלמקיאס ,מיכאל בלכמן ,גיל עמל
חברי ועד נעדרים :מנדי דהן ,צחי צימט ,דר יצחק בן חסיד ,דוד הקסנר
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
מוזמנים :יעקב אדרי – לנושא הפאב הקהילתי
סעיף  :1אישור פרוטוקול  8מה
אורי :סוקר את הפרוטוקול ומבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :פרוטוקול  8אושר פה אחד.
סעיף  :2אישור צו ארנונה
אורי :תעריף הארנונה הועלה בשיעור העידכון שקבע משרד הפנים בשיעור  0.32%שזה עלייה מ-
 ₪ 13.74ל ₪ 13.79 -למ"ר לשנה  .מבקש לאשר את צו הארנונה.
החלטה :צו הארנונה אושר פה אחד
סעיף  :3פאב חברתי
אורי :רעיון הפאב הקהילתי ליצר מקום מפגש בלתי אמצעי לתושבים ,מקום לאומנים להופיע .מקום
לצעירים  18-30שסופש ובית קפה קהילתי לאחר צהריים משפחתי
אין בעיה כלכלית כי לפי הניסיון יכול להיות רווחי וגם אין לנו כוונת רווח למעט כיסוי שכר מפעיל והוצאות.
הבעייה היא עם רישוי מכירת אלכוהול .הפתרון דמי חבר מועדון בשיעור  20שח  .חבר יכול לרכוש
כרטיסיה .אנחנו צריכים להציג תקציב לשיפוץ בית לולה  .מציג את יעקב כמי שיכול להקים ולהפעיל את
הפאב.
מתנהל דיון בנושא שתמציתו:
חיים :דמי חבר ימנעו כניסת אנשים לא רצויים
יעקב אדרי :חושב שעניין התשלום לא יצליח ואפשר לבקש רישוי למכירת אלכוהול .או לעשות פאב שכל
אחד מביא בקבוק אלכוהול
מיכאל :זה נראה כמו פתיחת עסק
חיים גם לי וזה מאבד מהקהילתיות .האלכוהול בפאב לא משמעותי אלא המפגש .חושב שצריך שיהיה
יותר קהילתי ומופעל על ידי ועדת תרבות .מציע לוותר על האלכוהול למעט בירה .חושב שצריך להיות
מקום מפגש והופעות ואת ההכנסות אפשר להשקיע בכיבוד .ומי שרוצה בירה שיביא בירה מהבית.
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יעקב :כל קיבוץ אנשים עם אלכוהול מצריך אישור .אנשים שותים .הם פשוט ילכו למקום אחר .אנחנו
רוצים להשאיר אותם פה.
חיים :אני חושב איך להפוך את זה לקהילתי יותר .את הכסף של המפעיל אפשר להשקיע בדברים
אחרים
יעקב :צריך מי שידאג למזיגה ,לנקיון ,רכש ,זה לא פשוט להפעיל ערב/לילה בהתנדבות
אורי :צריך דמות ששואבת אנשים .הוכח שמתנדבים לא עושים דבר כזה.
מיכאל :ההגדרה היא פאב? אם פאב אז משקאות אם קפה ...
גיל :מציע להמשיך ולחקור את זה.
חיים :מציע שהאיש של קהילה ותרבות יפעיל את הפאב .בשביל עוד  500שח .היה צריך להביא ועדה
סעיף  :4קוים מנחים לשימוש בבית לולה
אורי :קשה לי לראות שנוכל להסכים על קוים מנחים לכל המקרים ומציע להחליט כל מקרה לגופו.
החברה של אסדת הגז עברו במליאה שאישרה לנהל כנסים ללא תמיכת המועצה המפורשת .בעיני
פעילות ציבורית חוצה מפלגות וגם ללא רווח כספי
חיים :בעיני להגיד "כשנגיע לגשר" זה בעייה .אם הוועד יחליט על איזה מחאה אנחנו בבעייה.
גיל :הועד לא צריך להחליט אם המחאה מוצדקת או לא אלא אם זה עיסקי או פוליטי.
חיים :עובדה שהוועד החליט ללא החלטה ..אני לא אומר לא לתת אלא שישלמו כמו כולם .אתה מונע
ממך את הצרה הבאה .מה תחליט במקרה של מחאה נגד ראש המועצה?
אורי :זה פוליטי לחלוטין.
גיל :אני אומר כל מקרה לגופו.
חיים :מחאה רק באישור של הוועד
חן :תגדיר מחאה ,זה הגדרה רחבה וכוללנית
גיל :כל שימוש לא בתשלום באישור הוועד
אורי :מבקש לאשר כי כל שימוש חינמי יובא לוועד והאירוע הזה מאושר
החלטה :כל שימוש חינמי בנכסי הוועד יובא לאישור הוועד – אושר פה אחד.
סעיף  :5אירוע משעול קציר ביום כיפור
אורי :שנה שעברה התנגדתי כי ההתנגדות באה מהבטן שלי מיום הכיפור שלי .לאחר מכן נפגשתי איתן
והבנתי שאולי יש גם יום כיפור שלהם וצריך לכבדו
מתנהל דיון חופשי שתמציתו:
מיכאל :יום אחד בשנה יש ליהודים והם רוצים לעשות דווקא
גיל :זה לא משהו שהדת אוסרת להתכנס לשיחה
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חיים :דיברתי עם הרב .מבחינת ההלכה אין בעיה עקרונית אבל שאלתי מדוע לא במוצאי החג.
גיל :כי רוצים לציין במועדו ..הדת לא שייכת לדתיים אני יהודי בדיוק כמו כל דתי אחר .למה אי אפשר
לכבד גם אותי?
מיכאל :אל תעשה ביום כיפור במקום ציבורי זה לא יהודי .זה אסור.
חיים :בשיחה עם שלומית אמרה אנחנו קהילה בואו נקבל את האחר .אמרתי בואי תקבלי את האחר .
למה קריטי ביום עצמו? אין להם תשובה .הם אומרים גם אנחנו פה.
חלק מהמארגנים ביקשו לבטל בלג בעומר אירוע .יש משהו בתחושה  ,אולי זה בגלל מי שמוביל את זה,
כי אם הרב או מוטי היו עושים ...זה כניראה באג אצלי  .יש בזה משהו שיוצר התנגדות.
גיל :זה לא אירוע אנטי דתי .גם אני לא הייתי מאשר כזה אם היה אנטי דתי.
חן :אין מניעה להתכנס לשיחה בענייני היום .זה קורה בחסות "צוהר" במקומות רבין בארץ.
חיים :למה לא במוצ"ש?
ענת :אנשים אחרי התפילה בבית לולה נשארים בחורשה עם הילדים .עומדים ומעבירים את הזמן  .למה
אי אפשר לאפשר להם עוד תכנים של יום כיפור .אחרים .זה גם הזדמנות לקרב חילוניים שלא טורחים
לצאת כלל מהבית להגיע.
מניה :יום כיפור היה קדוש אצלנו.
אורי :יש  3000תושבים מיעוטם מגיע לבתי הכנסת .מבקש לאשר למשעול קציר לארגן את הארוע ביום
כיפור תוך כיבוד ערכי החג
החלטה 2 :בעד  3 ,נגד  .לא אושר לערוך את האירוע בבית לולה.
סעיף  :5בחירת לוגו
חן :מעלה שוב את האופציות שנשלחו במייל .שימו לב שאנחנו בוחרים משהו בסיסי ועליו תתבצע עוד
עבודה .אז תתייחסו לקונספט
כל אחד מהנוכחים מציג את עמדתו
החלטה :השיבולת היא היסוד .לא יוכנס המוטיב של ההר .נדרש להגדיל את המוטו "ציונות על
ההר" .לנסות לאזן את המקל לדגל ולעשות את הדגל בכחול בהיר יותר.
נרשם ע" ענת רוט
אושר ע"י חן רייך
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