בס"ד

ועד מקומי קציר
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סיכום פגישת עבודה ועד מקומי מיום 29/11/18
חברי ועד נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר ,מאור גולן ,יורם מוסאי ,רועי אקרון ,רונן רוזנטל ,חיים אלמקיאס ,דויד
הקסנר ,מירי סנדרוב
חברי ועד נעדרים :נתלי ברלין
מזכירות ואורחים :ניתאי קרן – טנא ,גיל שני – היחידה לפיתוח קהילתי ,חן רייך – מזכיר
שרון :פתחה את הישיבה הראשונה וציינה את מטרות הישיבה  -חשיבה משותפת ,בניית צוות ודיון באתגרים
העומדים בפני הוועד.
כן ציינה את מערכת הבחירות הקשה שעברנו ואת חשיבות השגת מטרות הישיבה לאחדות והתגייסות כל
החברים לעשייה .לאור התפטרות מנדי דהן מהוועד ,הצטרף לוועד רונן רוזנטל ,הבא בתור ברשימה .התבצע סבב
הכרות עם האורחים.
ניתאי :סקר את מהות המושג פיתוח וארגון קהילתי ואת התהליך שיעבור הוועד בשתי הישיבות הקרובות.
גיל :המטרה היא לעזור לחברי הוועד לנהל את היישוב בדרך בה הם רוצים בצורה הכי טובה והכי יעילה.
להוציא לפועל שאיפות של היישוב תוך ניהול נכון ,עובדה נכונה ותקשורת טובה עם התושבים והמועצה.
ברמה מוניציפלית היישוב עובד אך בהיבטים קהילתיים יש הרבה עבודה.
חשוב לנצל את ההתחלה החדשה שמהווה עיתוי טוב לביצוע שינוי.
מטרת הישיבה לעשות חשיבה משותפת איך לעשות את זה הכי נכון.
סעיף  :1בניית תהליכי עבודה של הוועד המקומי בליווי יועץ חיצוני
 .1הועלו ציפיות המשתתפים לגבי הישגי הוועד ברמת התוצאות וברמת התהליכים ודרכי העבודה :
תהליכים

תוצאות
הקמת הגבעה המזרחית

גיבוש תכנית אסטרטגית

הגדלת מספר העסקים וההכנסות

שיתוף תושבים בהחלטות

קהילה חיה ותוססת

שיתוף פעולה בפעילות הוועד

ישוב "על המפה" – גדול ואטרקטיבי

קהילה מעורבת

מערך פועל של וועדות

הטמעת תהליכי עבודה

מערך סיוע קהילתי רווחתי לפרט

ריכוז הפעילות הוולנטרית בוועד

קציר כישוב יהודי

להיערך למאבק אגרסיבי

מערכת ניהול שקופה

ממשקים עם תושבים

כיף לחיות כאן

ביטול "אופוזיציה וקואליציה"

חינוך מושך תושבים
הייתה הסכמה על הציפיות ודרכי הפעולה פרט להגדרת "התגייסות למאבק אגרסיבי" שהועלתה על ידי חיים.
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התנהל דיון רחב על הגדרת היישוב שנרצה להיות וכיצד הוא יראה כלפי חוץ.
פרט לדעת יחיד שאמר שרצוי שיהיה לא טוב ביישוב ,כדי שלא תהיה משיכה לגורמים לא רצויים וכן כי יש לשם כך
ליצור פילוג ביישוב ,הייתה הסכמה שחשוב לכולנו שיהיה טוב בקציר.
לאחר דיון ובעזרת כל החברים והצבת היישוב על גרף (יישוב קהילתי מול פרבר שינה על ציר ה ,X -עיר מול כפר
על ציר ה )Y -הוסכם על רצון לראות את קציר כ:


ישוב יהודי קהילתי ,איכותי ,מוכר וידוע ,המקיים אורח חיים קהילתי.

 .2בוצע תהליך בו כל חבר כותב על פתק אתגרים עמם יידרש להתמודד הוועד
הפתקים נאספו ונתלו תחת נושאים מרכזיים המשותפים לפתקים:
כותרות הנושאים:


עבודת צוות :וועד מפולג ,חוסר הסכמה בין חברי הוועד ,אני ,יו"ר ,פנאטיות ,הסתכלות לא עניינית,
שותפות ,הסכמות אידאולוגיות.



מכנה משותף :אנשים לא מתגייסים לתרום ולתת מעצמם ,מלחמות פנימיות ,העדר אמונה ביכולת
להצליח ,התנגדות של תושבים ,יישוב משוסע ,תושבים בעייתיים ,אדישות ,הטרוגניות ,גיבוש קהילה,
עייפות החומר ,לעורר התנדבות.



תכנון :תשתיות ופיתוח ,לדאוג לפיתוח הגבעה המרכזית ,גבעה מזרחית ,פיתוח של עסקים בקציר,
פיתוח עסקי ,פיתוח תשתיות קיימות.



תרבות השיח :תרבות השיח ,סתימת פיות ,חוסר סובלנות



חינוך :בי"ס מתכווץ



התיישבות ערבית



הגדלת ההכנסות :תקציבים ,תקציב מועט והוצאות רבות ,לגייס כספים ליישוב.



ניהול :קיום ועדות באופן מקצועי ע"י אנשים מתאימים ולא ברירת מחדל.

מתוך הבנה שקהילה לא יכולה להתקיים ללא מכנה משותף ,הוסכם על שלוש מטרות בתחום הקהילתי:
 .1יצירת הזדמנויות להכרות
 .2זיהוי מכנה משותף
 .3מיפוי צרכים
המשך התהליך יתקיים ב  23.12בו נחדד מטרות הוועד ונגזור מהן שיטות עבודה.
סעיף  :2אישרור אירוע הוקרה למתנדבים ומסיבת סוף שנה
רועי :הציג את מהו האירוע המתוכנן ,מבקש לאשרר קיום האירוע שתוקצב על ידי הוועד הקודם ונכנס לתכנית
העבודה של שנת .2018
מ.י ,501612436 .ת.ד 5451 .קריית האומנים ,קציר ,מיקוד 3786800

בס"ד

ועד מקומי קציר
טלפון ,04-6370757 :פקס04-6370787 :
office@vaad-katzir.org.il
חיים :מתנגד לאירוע ,מציע לתת לגורם פרטי לבצע ושהוועד ירוויח  .₪ 2000אפשר לנצל הכסף לדברים אחרים
כגון גן שעשועים .והציע למזכיר לתעדף לפי הצרכים.
רועי :מדובר באירוע הוקרה חינמי בעל אופי קהילתי לא מסיבת ריקודים למטרות רווח.
דיויד :שווה לבדוק בעתיד קיום אירוע במיקור חוץ
יורם :חיים ,אתה רק פוסל ,תציע חלופה מעשית.
חן :יתרת תקציב התרבות  ₪ 13,000וכן  ₪ 3,000יתרה בתקציב קהילה (הוקרה למתנדבים) .מדובר בסכום
שתוקצב ונכנס לתכנית העבודה לשנת  2018לא בכסף שחוזר למועצה.
החלטה :קיום אירוע הוקרה וסוף שנה בעלות של עד  ₪ 16,000לא כולל גיוס תמיכת המועצה (אם יהיה).
האירוע יבנה בצורה מיטבית בהתאם למטרותיו
אושר ברוב קולות 7 :בעד1 ,נגד (חיים)

נרשם ע"י חן רייך
:
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