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פרוטוקול ועד מקומי מס' 25/04/18 5
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מיכאל בלכמן ,מנדי דהן ,חיים אלמקייס ,ד"ר יצחק בן חסיד ,מניה
אובולסקי ,גיל עמל ,דוד הקסנר מ 21:20
חברי ועד נעדרים :צחי צימט
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סעיף  :1אישור פרוטוקול  4מ23/3/18
אורי :עובר על הפרוטוקול
מנדי :רכז גיל בכיר לא התנגדתי עקרונית אלא לא ברור מאיזה תקציב זה מגיע.
חן :זה נכלל בתקציב ונאלץ לעשות עידכון בהתאם להגדלת התקציב מול המועצה
חיים :חושב שאם מישהו הוא רכז קהילה ותרבות ,עליו לפתוח פעמיים בשבוע מועדון ולארגן הרצאה..
מניה :היום פנו אלי למה אין פעילות למבוגרים.
חיים :לא אומר שלא צריך אלא שאפשר במקום לשלם למישהו למצוא פתרונות אחרים .הכי קל "לשפוך"
K12
(דוד הקסנר נכנס)
אורי :נקבע פגישה עם שמשי ומיכאל ,מבין את ההגיון שלכם – ההגיון שלי אחר
חמורים
חן :השער רותך החמורים הועברו לחצר התושבת
מנדי :ומשם לריחן
כבאות:
מנדי :אין חדש
בית הכנסת
חיים :הם ביקשו שיפוץ מדרגות או אולי סיוע בחומרים
חן :בעייתי כי זה בית פרטי .שנציגם יפנה אלי ואשב איתו על מי שניתן לסייע בהתאם לנהלי הוועד
והחוק.
החלטה :הפרוטוקול  4אושר פה אחד.
סעיף  :2סיכום חגים
חן :ענת מתנצלת ,לא מרגישה טוב
טקס יום השואה
אורי :אחד המכובדים בקציר ,ערך הגיל הבכיר
גיל :בית לולה קטן על זה
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חן :דרשתי כתב התחייבות של המועצה על האולם הגדול
מיכאל :בארגון עצמו היה בסדר בטקס צריך שמדליקי המשואות יהיו עם הפנים לקהל.
מניה :היה שקט ,יותר מכל שנה
זיכרון בסלון:
אורי היה מוצלח מאוד
יום הזיכרון:
היה מאוד מכובד .גילה ושולי עשו עבודה יפיפייה ,לא היו כלבים ולא שיחקו במהלך הטקס
חן :קשרנו את הנדנדות
עצמאות:
חן :הוצאנו K54
גיל :היו יותר משנה שעברה היו המון אנשים
אורי :ישבו על המחצלות
דוד :הפרסום היה חסר
אורי :חושב שאולי צריך שלט גדול
גיל :היה צפוף מאוד
אורי :הטקס זרם ,קליל ,פחות טקס ויותר הופעות
חיים :הדוכנים היה על הפנים
אורי :הצליח לביס?
חיים :כן .מציע מסורת שכיתות ו תמיד יבצעו
דוד :אפשר שענת תגייס דוכנים
חן :בסופו של דבר בעל דוכן רוצה להרויח .הפוטנציאל כאן קטן
חיים :לצערי ביס קציר לא הוזכר גם כשעלה להופיע התעלמו ממנו .היה לא מכבד וכל אחד יכול להבין
מאיפה זה בא ולמה
גיל :צריך להגיד למי שאירגן למרות שלא מבין מאיפה זה בא .נראה לך שהיה בכוונה?
חיים :יכול להיות
דוד :מחולות קציר אמרו  ,ביס קציר לא אמרו .הפירסום לא היה מספקי טוב .אנשים שאלו האם יש טקס.
לא היה פרוט של מי מופיע  ,לו"ז
חיים :למה צריך לכתוב בשמונה יופיע ככה וככה ?..לא הייתי תולה שלטי מנשה
דוד :מוכן לעשות צ'ק ליסט לכל ארוע .אני רוצה דוכנים  ,מוכן שאפילו נשלם להם
חיים :אז אולי שהוועד יעשה דוכנים ונגייס כסף לזה? זה אחלה כסף
חן :צריך לתקצב את זה במסגרת האירוע
דוד :איפה זה פורסם מדוע לא במקומונים?
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חיים :דוכן נקניקיות לא שווה לעשות פה
חן :גם אלו שעשו לא בטוח שהרויחו
חיים :לא קונה את זה
דוד :אפשר לסכם שרוצים דוכן ושיביאו פתרון
חן :אתה כאן ,תביא פתרון
דוד :הפתרון הוא שהועד יממן דוכן
חן :צריך להקפיד על נושא הכסף .ניתן לחלק כיבוד ניתן גם למכור .אך יש לתקתב .כ"כ לחשוב על אופן
ההפעלה.
אם את רוצה לחלק ארטיקים חינם לא יכול?
חן :יכול .לתקצב ב מסגרת האירוע
סעיף  :3בחירות
אורי :גיל העלה רעיון על רקע זה שהבחירות הקודמות יצרו אוירה לא נעימה בישוב ויצרו משקעים לגבי
בניית הסכמות
גיל :מציג מצגת .אני פועל מתוך הטראומה של הבחירות הקודמות וקודמיהן .אף אחת מהן לא עשתה
טוב לישוב .כל אחד עם הסיפור שמייצר לעצמו וזה מעיב על עבודת הוועד ומייצר תחושה לא טובה
בציבור  .אני מציע לעשות תהליך מובנה של הסכמות בקהילה כלומר מה הדרך בה רוצים בחירות בקציר
מנדי :אולי דוגמאות ?
גיל :מציע לגשת לקהילה לאנשים מעורבים או פוטנציאלים ,לצרף כמה שיותר אנשים ולהגיע ל 2-3דיונים
ובסופו של דבר לקבל החלטות על איך אנחנו רוצים שהבחירות יהיו .דוגמאות :אולי לגשת כרשימה
אחת? לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו ,יש גם חוק ודמוקרטיה
איך תביא אנשים להסכים על אותם דברים? להסכים על הדרך?
דוד :אני מודאג שיהיה הפוך ואנשים לא ירצו להתמודד
גיל :הגיעו אלי ואל אורי אנשים ששאלו איך מתמודדים
חיים  :גם אלי אבל הם לא מבינים מה נדרש יותר רוצים לאמר מה לא
דוד :אולי הרצאה
גיל :עשיתי יתרונות וחסרונות לגבי בחירות עם ובלי הסכמות  .לא מתנגד לתחרות אבל שיהיה בדרך
אחרת
חיים :אני מסכים .אם יש שתי סיעות בסופו של דבר יכניסו גם אלו וגם אלו והמריבה היא על קול
אורי :יכול להיות מצב שאנשים יבינו שיכולים לקחת כל אחד מה 9תפקיד ולעשות .זה יהיה חלום .יש
חוסר ידע מוחלט למטה לגבי מה שעושים פה.
חיים ":אפשר לנסות לגבש חלוקה בין  2הסיעות
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גיל  :אני לא בא עם פתרונות ויש הרבה פתרונות .אני חושב שזה נכון שהפתרון יעלה מתוך הציבור
חיים :בבחירות בשלב כלשהו זה נהיה מטונף
מנדי :בסוף זה אנשים ומספיק אחד שיטנף
דוד :הצעה אולי לעשות הרצאה לאנשים
אורי :אולי פלאייר
דוד :עשו הרצאה ל פני הבחירות הקודמות  .אפשר באותה ההזדמנות שאורי או אנחנו נעלה ונסביר מה
העבודה בפועל ואז זה ינתב את האנשים הנכונים
מנדי :אבל למה להוציא אויר
גיל :גם ההרצאה צריכה להיות חלק מתהליך
חיים :אני הייתי מוותר על הרצאה ומזמין את כולם לבית לולה  ,אפשר להסביר על עבודת הוועד וכל מי
שמעניין אותו להרשם לבחירות שירשם מסביר מה זה ועד מה זה מליאה
אורי :הייתי מתחיל בפלאייר
גיל :הייתי קודם כל ניגש לאנשים מתעניינים כדי לגבש אותם ואת הסביבה שלהם
מנדי :אפשר לעשות מפגש
אורי :בואו נעשה חשיבה אולי מישהו חיצוני יוביל את זה
חיים :צריך תכלס .אנחנו יכולים להסביר
דוד :חן יכול לעשות את ההרצאה
אורי :ואפשר פלאייר שמסביר
מנדי :להוציא הודעה לפני הבחירות
אורי :זה יפתח לאנשים
דוד :שיבינו מה הועד עושה ומה הבחירות עושות
אורי :אנחנו נכין לישיבה הבאה מנשר
הייתי שמח שתהיה רשימה אחת
חיים :גם את הדרוג בפנים צריך לעשות
חן :אנשים פיתחו אדישות מסוימת
דוד :בבחירות הקודמות היה עניין שזה חדש
מנדי :המהומה הייתה בבחירות לראשות המועצה
חיים :אתם לא מקדימים
מנדי :היו גורמים שהתנגחו שלא יהיו כרגע
חיים :יש הרבה סיבות למחלוקות וזה יצוץ וגם יש חדשים שלא יודעים מה היה .אם יש אפשרות לדעת
מי נגד מי לא הייתי פוסל את זה
אורי :עבודת הועד לא זוהרת ויש הרבה סיזיפיות
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דוד :לכן טוב שתהיה תחרות סוערת אם אתה עושה רשימה אחת יהיו פחות אנשים טובים
סעיף  :4מועמדות לועדת ביקורת (ישיבה סגורה)
סעיף  :5עידכונים
לאה פרי
אורי :ישבתי איתה שעתיים יום למחרת היה אדריכל לגבי אולם הספורט
אופציות בנייה קלה כמו בפ"ח או לא .מצאה אדריכל בשומרון שעשה אותו אולם ויעביר לנו את התוכניות
בתיקונים קלים  .מודד שבוע הבא  .יצאו למכרז
דוד :כולל חניות
אורי :אמרתי שאם לא יהיו חניות כניסות לאוטובוסים וכו
דוד :יש אופציה לחניות תת קרקעי
אורי :לא
דוד :הוא יגיש תוכניות כולל פיתוח
תב"ע
יש פה בין  11-25תאי שטח למכרז ואמרתי שאני מתנגד  .יש לנו החלטה לאיזה כיוון כי יש לנו כסף
לתכנן או שיזם יקח יבנה וימכור תאי שטח
חן :האדמה אדמת מנהל ושיוציאו ליזם או להוציא למספר יזמים זו החלטתו
אורי :אפשרות נוספת לעשות אכסניה
דוד :קמפינג
חיים  :לא יבואו אנשים
אורי :מרכז קופ"ח כללית איזורי
חיים :נותן משרות שרות ותומך בעסקים קטנים
דוד :פתחו בחריש
חן :יש תוכנית בינוי כללית
מרכז מסחרי:
אורי המינהל האריך לו תוקף אבל הצלחנו לתאם פגישה ב 9/5כדי לקדם איתו וגם ישיבה עם חגי רזניק
ממשרד השיכון
יש הבטחה של נירית מיכאלי לא לצאת למכרז כל עוד תלוי בה
מבחינתי או למנהלת המגורים או שהגבעה לא מתאכלסת .לא ניתן שירותים ולא היתרים
בלכמן :האם מותרת כניסת משאיות ואוטובוסים לישוב
חן :על פי חוק מותר
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נרשם ע"י ענת רוט
אישר :חן רייך
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