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פרוטוקול ועד מקומי מס'  11/18מיום 10/10/18
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מיכאל בלכמן ,חיים אלמקיאס ,מניה אובולסקי ,גיל עמל ,מנדי
דהן ,דויד הקסנר (מ)21:18
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,דר יצחק בן חסיד
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סעיף  :1אישור פרוטוקול  10מיום 12/9/18
אורי מרים כוסית לציון סיום קדנציה של פעילות הועד שואל כיצד מתבצעת ההחלפה
חן :תתואם ישיבה עם ראש המועצה בה מגיעים הועד היוצא והנכנס .מתבצע אישור של הפרוטוקול
הקודם  ,ראש המועצה בדרך כלל מודה לוועד הקודם ועורך פרוטוקול הצבעה
אורי לאחר שסוקר את הפרוטוקול  :מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :פרוטוקול  10מאושר ברוב קולות (מנדי נמנע כי לא נכח בישיבה הקודמת)

סעיף  :2לוגו חדש
אורי :מציג את הלוגו סופי השאלה איך אנחנו מיישמים מדבקות
חן :הישום לא בעייה אלא המעבר  ,מהלך שיהיה לו השפעה
(הקסנר נכנס)
חיים :הוועד החליט כבר לפני חודשים
חן :זה מעבר כולל דגלים של הישוב
אורי :אפשר להתקדם
חן :מאתרים עכשיו מדבקה שמתפוררת
מנדי :יפה
הקסנר :יש מערכת לזיהוי רכבים שפותחת את השער
חן :ניתן ליישום במערכת הקיימת אך מצריך הקצאת תקציב
אורי :אפשר להתחיל עם הלוגו וזה יזלוג לוועד הבא
חיים :לעשות בניוז שלקראת הגבעה השלישית אנחנו משנים את הלוגו או להדגיש את הנושא הבטחוני
דוד :חושב שבדיעבד היה נכון לפזר  3סמלים ולתת בחירה לציבור כי תהיה הרבה ביקורת
חיים :אך אצלנו יש סיבה ספציפית
דוד :אפשר לפזר את השלושה שמקובלים עלינו ולעשות הצבעה בין כל הציבור
חן :אפשר להתחיל במדבקות כי זה לצורכי בטחון ואח"כ להטמיע באמצעים אחרים
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דוד :הייתי משהה את היישום
מנדי :אין מה להשהות
דויד :תעשה  3בכל צבע לבחירה ,תזיז שיבולת לכאן או לכאן לתת לאנשים תחושה .חשוב לשתף
הציבור בהחלטה כזו
חיים :גם על הלוגו הקודם לא שאלו אף אחד
דוד :אנחנו בעידן אחר של בחירות .לא ירצו להדביק את הסמל על האוטו
מנדי :שלא ישימו השומר יעצור אותם
דוד :כולם רוצים להיות שותפים .במיוחד בדבר כזה
חיים :איפה היית לפני חצי שנה? אתה שותף
דוד :עדיין אפשר לפרסם  3עיצובים\
חיים :זה לא העיצוב אלא הציונות על ההר
מנדי :ושינוי של צבע כן עושה הבדל? לא .אם היה  3קונספטים שונים  ..תהיה ביקורת אם תעשה ולא
תעשה .זה לא מהלך חפוז זה חצי שנה של תהליך
חן :ב 18יש פתיחה של האולם אנסה להכין  2רולרים
דוד :למה האירוע לא עם ילדים
חן :כי זה לא מתאים לילדים

סעיף  :3פרוייקט ניצנים
חן :מתאר את הפרוייקט  .כבר שנה שנייה שהפרויקט קיים ומופעל בבתי ספר ומנגיש את הצהרונים
במחיר מסובסד .בכל הארץ מיושם בבתי הספר .במועצה ובמגזר הכפרי התאימו לקיבוצים ולכן אין
מערך מועצתי רשותי .בקציר לא עבד בגלל העדר כוח אדם ודרישת הציבור .העלות לתוכנית מלאה 935
 ₪בקציר ההורים משלמים  ₪ 650לתוכנית בסיסית ומקבלי חזרה  . ₪ 300הכל מפוקח ומדווח
רק לאחר השלמת כל הדיווחים על הפעלת המסגרת מקבלים צ'קים חזרה
אנחנו שייכים לאשכול  6אצלנו התוכנית מצומצמת
הגיעו הורים שביקשו להפעיל  .בבית הספר כאמור לא צלח ואם רוצים במועדון נדרשת הסעה
היות והכי נכון להפעיל בבית הספר עלה הרעיון של הפעלה במסגרת רות"ם .גילה שולטת בתחום הזה.
יזמתי פגישה עם ההורים במחלקת החינוך עם מנכ"ל רות"ם וביקשנו לפתוח את קציר בקול קורא של
משרד החינוך
הסברתי לרות"ם למה כדאי להפעיל .מפעילים א+ב (גן חובה וג' לא מסובסדים) ,כלולה פעילות של
רות"ם .צריך לשלם שימוש בית ספר  ,כ"א וכו .לרותם יש את כל המערך הזה של גביה ,דוחות וכו'
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כמו כן רכזת ניצנים במועצה תכין את הדוחות .מדובר על מינימום הרשמה של  30 30ילדים .ההורים
טוענים שאפשר להביא בקלות  .הם זרקו את הכפפה  ,אנחנו הרמנו אותה ועכשיו הכל תלוי בהורים
וברישום .זה פורסם בבית הספר ואנחנו נפרסם בניוז .אחד הדברים זה להשיג כוח אדם וביקשנו
מההורים סיוע
דוד :מה עם מודעות?
חן :רותם יתלו .אם יהיה מספר מספיק של נרשמים (מצריך לחתום על הסכם ולשלם)
חיים :הצהרון עובד בבית הספר גם בחופשים
חן :אם ההורים ירצו יעשו גם בחופשים בתוספת תשלום .זה לא כלול המודל הבסיסי .בחגים רותם רוצים
להפעיל גם זה הזרז שלהם.
אורי :שאפו לחן שהרים כאת ה פפה וניער את המועצה והוציא מים מהסלע והכריח אותם לעשות את זה.
שרות טוב להורים
דוד :אם אפשר עד 17
חן :התוכנית מוגדרת אבל אם תהיה דרישה מההורים להרחבות יהיה ניתן לתמחר וקבוע כמות מינימום
שמכסה את הפעילות.

סעיף  :4צעירים 20-30
חן :מסביר על הכנס על ההרשמה הדלה ועל ההגעה הדלה עוד יותר
שבוע הבא יש הרצאה של מרצה חיצוני מעולה על יעוץ פנסיוני וניהול פיננסי
מנדי :היה חוג בית ואמרו שלא נותנים לא נותנים והנה עושים והם לא מגיעים ....אז חבל
אורי :החברה של המועדון  17-18רק רוצים מקום שיעזבו אותם.

סעיף  :5סיכום
אורי :היינו כאן  6שנים .רוצה להגיד שהעסק הזה של הועד המקומי ,יחד עם הסמכות מגיעה האחריות.
ישבנו הרבה שעות בטח בשנתיים הראשונות  ,הרבה ויכוחים .החיובי גובר על השלילי והישוב
בהתקדמות מכל הבחינות ולראיה גם מחיר הדיור וגם כמות האנשים שמגיעה לפעילות .אולי בקהילתיות
היינו יכולים עוד..
אם אוכל לתת עצה לוועד הבא היה נכון אם כל  9החברים יקחו תפקידים ביצועיים  ,יקחו נושא ילמדו
לעומק יגיעו עם המלצה להחלטת הוועד  .כך היו"ר יצטרך להתעסק בפחות בדברים לבדו ויותר דברים
יעשו בישוב.
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כשמתלוננים אני אומר יש ועד הועד יחליט  .יש ריבון הוא נבחר להחליט .בסופו של דבר זה המצב לא
יתכן שאדם ייבחר ובכל דבר יצטרך לשאול את העם – זה לא מעשי וגם ל 10אנשים יש  20דעות .אני
אעמוד לרשות הוועד בכל נושא ובטח בנושא הגבעה ה3
רוצה לאחל לכולנו הצלחה מי שרק מתחיל ומי שפורש.
מניה  :גם אני מוכנה לעזור  .אני פונה לצעירים :הקבוצה שלכם אנשים צעירים ויש אנשים שמתנדבים
הרבה שנים אז בהצלחה .אני מוכנה לעזור עם המבוגרים
גיל :רוצה להוסיף שהישוב לא נראה כמו שהיה לפני  6שנים  .התפקיד בוועד הוא מן תפקיד כפוי טובה
באופן מיוחד כי מעט מאוד האנשים שמרוצים ומעט מאוד זוכרים מה שהיה לפני  .ההתנדבות שלי למען
ביתי ואם תורם לשאר מה טוב
אני מסכים עם אורי שאי אפשר לנהל ועד לפי משאלי עם לא במדינה ולא כאן .צריך להחליט ולהיות
אופרטיביים
מניה :לי יותר קל לעשות מלהגיד .בואו נעשה את זה ביחד
מנדי :רוצה להגיד שהיה ...ההחלטות שהיו חשובות הצבענו וגם המריבות והצעקות חושב שבסוף כל יום
היינו ביחסים טובים .אופוזיציה זה לא דבר רע .היו החלטות שאלמלא זה לא היו מתקבלות
היו  6שנים כיפיות  .קידמנו את הישוב עוד צעד וחצי .יש עוד מה לעשות
מיכאל :חשוב שממשיכים אנשים עם ניסיון
מניה :אנחנו באנו ולא ידענו כלום.
חן :לקראת הבחירות האחרונות הוכנה חוברת ומערך הדרכה למי שלא יודע ומיועד גם להחלפות של
העתיד
חיים :אני מתנצל אם התעצבנתי או צעקתי כי הישוב חשוב לי ,קציר בשבילי בגלל שגדלתי פה וחברי
הילדות שלי פה ו זה הבית שלי היו דברים שהיה לי קשה איתם אז אני מצטער ,היו ישיבות שלא נרדמתי
בלילה .בבחירות הקודמות הייתי ברשימה מסויימת בגלל שחבר פנה אלי אבל זה היה מקרי כי לא
הייתה אידאולוגיה שונה .עכשיו לצערי הפערים יותר גדולים יש תפיסות שונות לגבי עתיד הישוב  .דרך
נופית זה שטויות  ,צביון הישוב זה העיקר
דוד :אף אחד לא חלוק על צביון הישוב .אמנם הייתי רק שנה וחצי  ,אני חששתי מהזמן שצריך להשקיע
אבל היה לי חשוב להשפיע על המקום בו אני גר ובסוף שכנעו אותי לרוץ .הועד הנוכחי מערכת שעובדת
 .מקווה שהוועד הבא ישפר דברים כמו תקשורת עם התושבים  .יש שיטות לגרום לתושבים להיות
שותפים בהחלטות
מנדי :או שותפים או החלטות
דוד :וגם הגיוס של המתנדבים  .ועד מקומי אין בו מקום לקואליציה ואופוזיציה .חבל שגלשו לנושא
היהודי ערבי כי סה"כ אנחנו בחסדי הממשלה וזה לא המנדט שלנו .לא מכיר מישהו שרץ ורוצה ישוב דו
לאומי  .חשוב ועדת צביון הישוב
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מניה :צריך לשכוח כאן מהמילים ימין ושמאל
אורי :מודה לעובדי הוועד ומאחל הצלחה לוועד הבא ונועל ישיבה אחרונה לקדנציה.
נרשם ע"י ענת רוט
אישר חן רייך
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