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פרוטוקול ועד מקומי מס' 08/07/18 8
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מניה אובולסקי ,חיים אלמקיאס ,ד"ר יצחק בן חסיד ,מנדי דהן ,דוד
הקסנר
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,מיכאל בלכמן ,גיל עמל
מזכירות :חן רייך – מזכיר
מוזמנים :דוד גוזלן – חבר מליאה ויו"ר האגודה הקהילתית
סעיף  :1אישור פרוטוקול  7מה 17/6/2018
אורי :סוקר את הפרוטוקול
חיים :המופע המוצע אינו מופע קיץ ,זה מופע לילדים ונוער לא למבוגרים .עדיף אירוע שנתי אחד גדול
ולא הרבה מופעים קטנים.
חן :זה אירוע לכל המשפחה במימון המועצה.
מנדי :למה לא עושים מופע קיץ אם יש תקציב?
אורי :שבו עם חן תראו כמה תקציב פנוי ותרימו מופע קיץ למבוגרים.
 - 21:15דויד הקסנר ודו גוזלן נכנסים.
דיויד :תגדירו לענת מה אתם רוצים ,מי האומן וענת תריץ את ההפקה.
אורי :תביאו משהו עמיי שיהיה חינמי לתושבים .המופע הנוכחי כולל גם מתנפחים
חיים :הורים וילדים מקבלים הרבה פעילות ,למבוגרים בגילאי הבניים אין כלום.
אורי :אתה מוזמן לקדם אירוע למבוגרים בהתאם ליתרת התקציב.
החלטה :פרוטוקול  7מיום  17/6/18אושר פה אחד.
סעיף  :2שימור ציביון היישוב
התקיים דיון פתוח בו העלה כל משתתף את עמדתו בעניין.
מוסכם על כולם כי יש חשיבות יתרה לשמר את צביון היישוב ככל שניתן
הוחלט:
 מטעמים בטחוניים יש לסמן כל רכב במדבקה ממוספרת .רכבים שאינם נושאי מדבקה יבדקו אישית ע"י
השומר בשער או הסייר.
 ירוענן הלוגו של הועד המקומי בהתאם לציביון היישוב.
 האגודה הקהילתית תפעל במסגרת סמכויותיה לקידום ושימור צביון היישוב.
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סעיף  :3פיתוח אולם כדורסל
אורי :מבקש מהחברים לאשר החלטה כי לא נסכים לאשר בניית אולם כדורסל ללא תוכנית פיתוח
מתוקצבת במסגרת הפרויקט.
גוזלן :למה שלא נחכה שיבנו ואז לא נסכים לקבל ללא פיתוח?
חן :נושא הפיתוח לא כלול כלל התוכניות כל שהן .אני חושב שבשלב ראשון יש להתעקש שלפחות תהייה
תוכנית פיתוח.
אורי :ככלל ,המועצה השקיעה רבות במבני ציבור בקציר ואף לרוב הביצוע ראוי לציון .אך בכל הפרויקטים
לא תקצבו ולא ביצעו פיתוח סבביה תומכת .תראו מה קורה סביב מועדון הצופים....
החלטה  :הסכמת הועד לבניית אולם ספורט מותנית בקיום תוכנית פיתוח מוסכמת של סביבתו וביצועה
– אושר פה אחד
סעיף  :4ועדה לפיתוח עסקי
חן :מציג את ההגדרה הקיימת שאושרה בשנת  ,2013סוקר מה שהתרחש בעניין בשנים האחרונות,
מציג נקודות למחשבה והרחבה ובחינת נחיצות פעילות הועד בנושא.
דיויד :עלינו לתת שירות לבעלי עסקים .לסייע בקידום
חיים :מטרתנו להגביר את העסקים הקיימים בקציר .במטרה להגדיל את מקומות התעסוקה בקציר.
אורי :אין ישמים פרטיים.
דיויד :אני מוכן לקחת על עצמי להוביל את העניין מטעם הועד ולהגדיר תחומי אחריות של ועדה מתאימה
לאישור הועד.
מנדי :מעביר פרטי הגב' קרן לוין שהביע רצון לקדם העסקים בקציר
חיים :מציע למצוא עסקים דומים ולבצע פעילות ממוקדת.
החלטה :דיויד הקסנר מונה כרפרנט לנושא קידום עסקים – אושר פה אחד
דיויד יפגש עם מעברים לבניית הגדרה של תחומי עיסוק הוועדה.
סעיף  :5הרשמות למפעלי קיץ ולפעילות הוועד
חן :הציג בקצרה את התנהלות ביצוע הרשום למפעלי הקיץ והעומס הרב הקיים על המזכירות עד כדי
השבתה .כמו גם אי עמידה במועדי רישום .דבר המקשה על תיכנון הפעילות ,גיוס כ"א וניהול תקציבי.
הועלתה האפשרות ביצוע רישום ותשלום באינטרנט .אופציה זו תיבחן תפעולית וכלכלית מול המערכות
הקיימות בועד.
למסקנה ממליץ חן כי לעידוד ההרשמה במועדה בשנה הבאה יבוצע רישום מוקדם בתעריף אחיד ,לאחר
מכן תבוצע הרשמה בתעריף גבוה לזמן מוגבל .בתום מועד ההרשמה לא תבוצע הרשמה נוספת
וההרשמה תיסגר במועדה ללא חריגים כך שהתוכנית פעילות תגזר ותתומחר עפ"י כמות הנרשמים.
נרשם ואושר ע"י חן רייך
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