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פרוטוקול ועד מקומי מס' 17/6/18 7
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מיכאל בלכמן ,מנדי דהן ,דוד הקסנר  ,מניה אובולסקי ,גיל עמל
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,חיים אלמקיאס ,ד"ר יצחק בן חסיד
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
מוזמנים :פיטר דייויס לסעיף 5
סעיף  :1אישור פרוטוקול  6מה 16/5/18
אורי :סוקר את הפרוטוקול ומעדכן שיצא מכרז לקבלן אולם ספורט .דיברנו על רצון לחדש את ועדת
קהילה ורווחה
חן :היתה פגישה אחת עם גיל
דוד :לא עדיף לחכות לבחירות?
חן :הוועד יכול להחליט לשנות הגדרות אבל אם כבר יש מתנדבים שרוצים לתרום כדאי לתת להם
לעשות.
מנדי :ענת עובדת הוועד אז אתה מנחה אותה
אורי :מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :אושר פה אחד
סעיף  :2שימוש באולם חדש וקביעת דמי שימוש
חן :בית לולה הנוכחי שייך לסוכנות ויש הסכם הפעלה  .האולם החדש הנו של הוועד
מנדי :יכולים להשכיר את בית לולה .אותו השטח?
חן 300 :מר לעומת  140מר וגם יותר גדול יותר גבוה .יש  9מזגנים חדרי שרותים מטבח ממד
דוד :צריך פונקציה שדואגת לעשות ארועים שם הייתי מטיל על ענת לעשות שם ארועים.
מיכאל 2 :אולמות שאפשר להשכיר באותו רגע
דוד :אולי להשכיר לקבלן
חן :במשהו עיסקי צריך ארנונה וכו .רוצים לשמר קהילתי
דוד :הוא יביא הצגות ומבחינתנו מניח שיותר יבואו
מנדי :מה הכוונה בשימוש
חן :יש תקנון לפיו אנחנו קובעים דמי שימוש .באמת קשה לנהל קומפלקס כזה אנחנו מנסים לשמור את
זה אין האוס
דוד :להוציא החוצה
חן :אין לזה היתכנות כלכלית אם אתה משלם ארנונה חשמל וכו' .מפעיל פרטי יחוייב בארנונה
גיל :דיויד ,אם תמצא מישהו שיהיה מוכן להציג את זה תביא אותו.
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מנדי :אפשר עד הישיבה הבאה שתציג תוכנית..חושב שצריך להשאיר בוועד ולא מפעיל חיצוני
דוד :אני רוצה חיצוני כדי שיהיה פעיל ולא יעלה כסף.
חן :מפעיל כזה צריך לשלם בהערכה ראשונית וגסה כ K 32 -ארנונה התושבים לא מגיעים .על האולם
הקטן  700שח אני מבקש להוסיף לתקנון מחיר לאולם החדש.
מנדי :אם שטח כפול אז ממליץ על מחיר כפול
מיכאל :יש מבנים ציבוריים מועדון נוער ,קהילתי מורחב ואולם ספורט  .יש הוצאות אחזקה
חן :מועדון נוער על ידי הצופים ,האולם הקהילתי על ידינו והאולם ספורט על ידי רותם
גיל :תכפיל
דוד :אני חושב שצריך להציג תוכנית של הפעלת האולם ע"י גורם חיצוני
אורי :דוד תכין ותביא תוכנית ונדון בה כאן
דוד :מה המטרה של האולם?
חן :להרחיב את השימוש הקהילתי במבנה יותר גדול הנותן מענה ליותר אנשים באירוע  .יום השואה
בפנים ,פורים במקום  140אפשר יהיה להביא  300וכו'
מנדי :צריך לטפל כרגע בשורת ההשכרה.
אורי :אפשר ליצור קשר עם תיאטרון אבל הכל בשליטת הוועד ולא ע"י גורם חיצוני
דוד :אני חושב שצריך לקחת את זה כנכס מניב
גיל :ההשכרה היא לא המטרה  .אם מישהו מבקש אז האולם עומד לרשותו במחיר השימוש שנקבע.
דוד :אני בגילי רוצה יותר תרבות וחושב שיש נכס שצריך לנצל ליותר פעילויות
מיכאל :חושב שפחות מ1400
מנדי :מאוד זול .ובכל מקרה נתקדם ומקסימום אחרי חצי שנה נשנה.
אורי :מעלה להצבעה  1400שח  .מי בעד?
החלטה  :אושר  1400שח ברוב קולות (מיכאל מתנגד).
סעיף  :3עדכון תקציב  2018בעקבות תיקון תקציב מועצה והגדלת סל הוועד
גיל :קיבלנו עוד K100
חן :קיבלנו סהכ  . K200אנחנו בגרעון של K 433מתוך זה המועצה אישרה  100 ,200מתוכם זה
מקרנות פיתוח כנגד חשבוניות 100 .אושר בתקציב מיוחד  .חילקנו בסעיפים שקוצצו :גיל בכיר ,פעילות
לעסקים  ,תרבות ,פקח .כרגע ממשיכים להתאמץ מול המועצה ולהקטין הגרעון.
אורי :חסר  K 100למדרכות בגבעה המרכזית
דוד :מה עושים עם מדרכות שבורות?
חן :שנה שעברה הוחלט לעשות מפרצי חנייה .בתקציב המועט שי לנו אנו מבצעים כל פעם קצת
בתיעדוף לפי דחיפות כאשר המנחה זה מפגע בטיחותי וכו
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דוד :מדרכה מתמוטטת חשופים לתביעות למשל ליד הבית שלי
אורי :מבקש לאשר עידכון תקציב
החלטה :עדכון התקציב בעקבות הגדלת הסל מאושר פה אחד
אורי :שי ורדי יהיה גיל בכיר .הוא הגיש למשטרה אישור לעבוד בחופשת פרישה .אז מתעכבים עם זה
בינתיים וגם עם המשכורות שלו .לכן בסוף השנה נוכל לנצל עודפים לצרכי תשתית וכדו'
דוד :כשמדרדר ,התיקון עולה יותר כסף
חן :זה מה שאנחנו תמיד אומרים שסל התקציב אינו מתאים ליישוב כמו קציר עם  60ק"מ מדרכות.
דוד :תגידו תיקחו את זה .את המדרכות
גיל :אתה יודע כמה פעמים אמרנו את זה? וגם על דברים נוספים
אורי :אני מעדיף שכל פרוייקט שהם עושים אנחנו נעשה פיקוח  .הם לא יודעים לעשות פיקוח  .הם שרפו
את כל החשמל בגג של האולם
חן :את המפקח היה צריך להעיף אותו תוך שבועיים.
אורי :במגרש במורן שמו  20סמ מחלוטה במקום 40סמ .אמרו לו לאסוף את הכלים וללכת .והקיר לטניס
חן :אמרו לו שאין מספיק ברזל והם יצקו .היו צריכים לפרק ולהכין מחדש.
סעיף  :4סקירת פעילות מועדון נוער ,פעילות קיץ ואירועי קיץ
פיטר 5 :חודשים בתפקיד ,סוקר את פעילות המועדון .קבוצות ז ח מפוצצים בילדים שני  30בחמישי 50-
60
מנדי :בעבר כמה היו?
פיטר :היו פחות .ט -י יש פחות בערך  15יש כל הזמן  10-15ילדים
אורי :שנה הבאה הילדים של ח
פיטר :אני עושה פעילות בלי כסף כמו ערב קריוקי ,המרוץ אחר הסלפי טורנירים לילה לבן
חן :זה לא פעילות קבועה כל הזמן.
מנדי :חשוב לשמוע שיש פעילות ולא רק פותחים .ואיך א-ו
פיטר :אני רק לנוער
חן :כרגע זה רק הורים  .המשחקיה גם בסדר בימים יפים באים  20ממוצע  15ביום.
אורי :יש טיול לשפיים וכו' לכיתוב ד-ו ועדת חינוך עובדת על זה
פיטר מציג על המסך את פעילות קיץ ביולי ובאוגוסט
גיל :החברה שבאים מז – ח מגיעים גם לצופים וגם למועדון  .ט -י פחות לצופים פחות במסגרת ולכן
חשוב שיגיעו.
פיטר :יש ילדים שאני מכיר ואני לא מבין למה לא באים למרות מגוון הפעילות שאנו מציעים.
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גיל  :אם יש להם מסגרת אחרת זה בסדר
אורי :אולי לעלות להסעה בבוקר .לאט לאט
מנדי :לזרוק את החקה אולי תחרות מי מביא יותר חברים  .בסוף יבואו.
אורי :פעם הייתה קבוצה שלא השאירה מקום לאחרים
דוד :יש אוכל?
פיטר :לחם ,שוקולד ,חלב ביסקוויטים וכו
מנדי :לא צריך ארוחות .צריך לאתגר אותם להביא חברים נוספים
פיטר :הגדולים לא רוצים לעשות אלא לשבת לדבר .רציתי לעשות פעילת אבל הם לא רצו
עושים מדורה בחוץ תפ"א וכו בחורף אם יש  10ילדים זה טוב
אני רוצה שנה הבאה ח-ט יחד וז נפרד כי יש המון
אורי :שאלות לפיטר
מנדי :בהצלחה
חן :סוקר את תוכנית הקייצת ומציג על המסך
מנדי :כמה יש?
חן :כרגע  55התוכנית העיסקית מבוססת על 80
מנדי :מקלט יש?
חן :במחרשה וכן באולם החדש.
אורי :צריך לוודא שכשבונים אולם יהיו תשתיות .הבטיחות תשתיות כולל חנייה וגישה לצופים .מפגע
בטיחותי גדול ביותר
חן :מסביר על הקייצת  4פעילויות בריכה  3פעילויות חוץ ,פיטר עם הסמכה של משרד הפנים המדריכים
עברו הכשרה של סעיד
פיטר :צריך ולי עוד  2בנות לשבוע הראשון  .לוקח ילדים לפי מה שיודעים שמנוסה ועבד חזק מגיל י
ומעלה.
חן :תרבות בקיץ חנוכת אולם בכוחות פנימיים
פתיחת קיץ מתנפחים בבריכה ולקטנים בדשא מתקנים.
סגרנו מופע עם המועצה הכבש ה 16עם אליאנה תדהר וליבי רן בטו באב או יומיים קודם .האירוע הוא
אירוע מועצתי .הוועד משתתף במימון וכן הפקה ותמיכה לוגיסטית.

סעיף  :5מרכז מסחרי
חן :מציג התוכנית לאחר ההצגה למהנדסת ומסביר על התוכנית המוצגת
דוד :אני סקפטי
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אורי :דווקא על זה אני לא סקפטי 300 .איש עושים קניות איפשהו
מנדי :וגם ישובי הסביבה
סעיף  6עידכונים
מנדי :מעדכן בצער כי בגלל פוליטיקה פנימית ברטעה זכתה בכבאית ולא קציר
לעת עתה העסק הזה ירד מסדר היום

נרשם ע"י ענת רוט
אישר :חן רייך
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