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סיכום ישיבת ועד  1/19מ1/1/19
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר  ,דוד הקסנר ,נתלי ברלין ,יורם מוסאי ,מירי סנדרוב ,מאור גולן ,חיים
אלמקיאס ,רועי אקרון ,רונן רוזנטל
אורחים ומוזמנים :אריה דורון ,גדי שטרית .חברי מליאה :יוסי יונה ,דב לבבי.
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סע'  :1אישור פרוטוקול
סוקרים את הפרוטוקול שנשלח לכולם ומכניסים מס' שינויים
חבר הועד חיים אלמקייס ביקש שירשם בפרוטוקול :אני ביקשתי שיכנס לפרוטוקול הציטוט שאמרה
היו"ר ששאלה אותי האם חברי הוועדה יגיעו עם קלגסים
יו"ר הוועד שרון גלפרין ביקשה שירשם בפרוטוקול :יו"ר הוועד טענה שלא אלו הדברים שנאמרו ושברגע
שיש התעקשות לצטט ציטוטים ,בכוונה מתריסה ,זה מיותר ופוגע בעבודת הוועד.
החלטה :לאשר את הפרוטוקול לאחר השינויים
אושר ברוב קולות( .חיים נגד)
סע'  :2תקציב – 2019דיון ראשוני
היו"ר דיווחה על פגישה עם הנהלת המועצה הבכירה (כולל ראש המועצה ,מנכ"ל ,גזבר ,מהנדסת
המועצה ,מנכ"ל החברה הכלכלית) להתנעת עבודה משותפת ונקודות משמעותיות שעלו בה:
 .1תחשיב סל הועדים שאינו מתאים לקציר ונקבע לפני שקציר הצטרפה למועצה ,ב2011
 .2העלאת הדרוג הסוציו אקונומי של המועצה מ 6ל 7שיפגע בתקציבים של המועצה וההשלכות על הועדים
 .3הוצג תקציב המציג גרעון שוטף וסוכם שתתואם פגישה עם גזבר המועצה ,נתן ,לבדוק כיצד אפשר
לשפר את מצבנו.

נערך דיון על כך ובו עלה:
.1
.2

.3
.4

חבר המליאה דב לבבי ציין כי נושא שינוי הדרוג וההשפעה על התקציבים לא עלה עדיין במליאה וכי הוא
מתכוון לבדוק את השיוויוניות בחלוקה.
צויין כי סל הוועדים המתוקצב ע"י המועצה הינו סל סגור של כ 9 -מיליון ונדרש להגדיל את הסל כולו ולא
את הנתח של קציר בתוכו (שבהיותו סגור מחוייב שיהיה על חשבון ישובים אחרים) .הובטח לנו בינואר
 2018שהדבר יעשה לאחר הבחירות וכעת השינוי בדרוג טורף את הקלפים
נערך דיון לגבי התקציב שצריך להציג למועצה על מנת לקבל תקציב ריאלי בסופו של דבר.
צויין כי הכספים שמיועדים לתשתיות אינם ריאליים לאחזקת התשתיות כראוי ויש להגדילם.

גזבר הוועד הציג את התקציב הראשוני ,ואת הקובץ שנשלח לכולם לפני הדיון
נקודות שעלו לגבי ההכנסות:
.1
.2
.3
.4

.5

גידול באוכלוסיה 1-1.5%
בדיוני תקציב  18הוצג גירעון  400אש"ח  .אושרה תוספת מהמועצה של  200אש"ח בשתי פעימות.
המועצה לא עדכנה את תקציבה ולכן נתן לא העלה תיקון תקציב הוועד לאישור המליאה.
סקר קרקעות בוצע לפני שנתיים .התוספת בשטחים נובעת מעידכון בתים שהיו בסטטוס בניה אך כבר
גרים בהם או נכסים שיש למחוק מהמאגר.
צוין לגבי נושא הגזם שבכל ישובי המועצה ,המועצה מפנה את הגזם ללא חיוב .הביצוע העצמי בקציר
התחיל מבעיית העדר משאבים במועצה .המועצה השתתפה בשליש רכישת טרקטור (שמשמש את קציר
לייעודים נוספים בנוסף לגזם) .יש מקום לדרוש השתתפות המועצה בעלות ריאלית.
מועצה דתית – הסכום מצ'ינג ב 2018 -לא היה נכון ותוקן בתקציב .2019

נקודות שעלו לגבי ההוצאות:
 .1עלתה דרישה להגדיל הוצאות בסעיפים מסוימים וכן "לפזר" הוצאות על פני הסעיפים
 .2צוין כי אין טעם להגדיל בסעיפים שהם בתת ביצוע ואו אין הוכחה לנחיצותם
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.5
.6

עלה שכל רפרנט ישב מול התקציב ויתאים בהתאם לצרכים ,יש להעביר למזכיר עד .6/1/19
קיימת בעיה רצינית בתשתיות שיוצרת גם חשיפה משפטית .שאף פעם לא הביאו את התשתיות ל'קו
אפס' ממנו יהיה קל יותר לתחזק.
הועלתה הצעה להחזיר סמכויות מסוימות למועצה והוסבר מה המשמעות בהיבט הרחב גם לגבי
שסמכויות שהמועצה מממנת היום ויכולה להטיל על הועד.
צוין כי לא מופיעים בתקציב פרויקטים חדשים והובהר כי פרויקטי פיתוח נעשים מתב"ר ומצויים ברשימה
נפרדת.

החלטה :כל רפרנט שיש לו תוספות ותיקונים על התקציב בתחום אחריותו יגיש אותם עד יום ראשון 6/1
סעיף  3מבנה אירגוני
יו"ר :ב 17.1נקיים מפגש התנעה לועדות בהשתתפות המועצה:
כיבוד ,הסבר על המבנה הדו רובדי ,אופן עבודת הועדות ותחומי אחריותן ,הרצאה מעוררת השראה,
שולחנות עגולים עם נציגי המועצה+רפרנטים.
הופץ מייל הזמנה לכל המתנדבים עם בקשה לאשר השתתפות .נמשיך לדגום אותן.
מטרתנו ליישר קו לגבי תחומי האחריות של כל ועדה
ראינו אי בהירות בהקשר לכך כגון אי הבנה שועדת חינוך עוסקת בחינוך לא פורמלי בלבד ולא בחינוך
הפורמלי וכדו' .יתכן שההסברים יאירו דברים ואנשים יעדיפו תחומי עשייה אחרים.
נערך שוב דיון לגבי אופן בחירת  7בעלי ההצבעה בכל ועדה.
הובהר כי במפגש ב 17.1-תהיה התוודעות ראשונית ולאחר מכן בפגישת ועדה מסודרת יעשו הפעולות
הפורמליות הנדרשות לעבודת הועדה.
נערך דיון על ועדת חינוך ,הועדה היחידה שעובדת כרגע כוועדה ושמרה על פעילותה:
מחד מדובר בצוות שעושה ופועל עם ניסיון ,הח,ל מחודש מאי  2018וזו אמירה בעייתית להגיד להם
שיתכן והוועדה לא תמשיך בפעילותה אחרי שתרמו לאורך זמן במיוחד שידוע שקיים אתגר בתחזוקת
מתנדבים לאורך זמן.
מאידך נאמר שלתת לצוות הנוכחי יתרון או אישור מראש על פני המתנדבים האחרים לוועדה משדר
אמירה בעייתית כלפי המתנדבים האחרים .מה גם שיצא קול קורא ואנשים נענו בידיעה שיש להן מקום.
רפרנטית חינוך ביקשה הצבעה על הנושא הזה באופן ספציפי וציינה שאם לא תינתן הזדמנות שווה לכל
המתנדבים היא לא רוצה להיות רפרנטית.
הוצע לתת לחברות וועדת החינוך הקיימת הזדמנות להציג את עצמן ולזכות באמון של היתר .כמו כן
הוצע לראות מה קורה ולהביא שוב להצבעת הוועד .כמו כן הוצע שהרפרנטית תיפגש עם יו"ר הוועדה
הנוכחית אחד על אחד לשמוע מה נעשה .הודגש כי תפקיד הרפרנטים לא לנהל את הוועדה אלא לקשר
בינה לבין הוועד.
הוצע שוב לחיים אלמקיס לשמש כרפרנט ועדת ציביון הישוב
החלטה :מינוי רפרנט לוועדת ציביון הישוב
חיים אלמקיס מציע את עצמו
אושר ברוב קולות (שרון ודויד מתנגדים)
החלטה  :לאשר סופית את מסמך המבנה האירגוני כפי שנשלח במייל והוצג בישיבה
אושר ברוב קולות (חיים מתנגד)
ניתנה לתושב אריה דורון רשות הדיבור
אריה :הציע להקדיש  10דקות בכל ישיבה לפניות הציבור
כמו כן ביקש להעלות את נושא התמחור על שימוש תושבים במבני הציבור כגון  700של לבית לולה
ופיקדון .הסביר שהצעירים "בורחים" בגלל המחירים למקומות כגון אור עקיבא יוקנעם פרדס חנה שם
המחירים נמוכים בהרבה אבל גם סיכוי גדול יותר להיתקל באלימות .הציע לחבר את הצעירים לישוב ,בין
היתר בכך שישאירו להם אפשרות להישאר כאן בבילויים שלהם.
כמו כן לתת לנוער ולצעירים מקום גדול יותר בתקציב.
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נענה כי במסגרת ועדת קהילה רוצים לעשות מעגל צעירים וכן שמתוכנן לבחון מחדש את כל מדיניות
השכרת המבנים.
הודגש לגבי כך שמדובר בשילוב של ועדת תשתיות וגם קהילה .הדבר ידון בוועד בהמשך.
צויין שתושבים שמעוניינים להעלות שאלות  /הצעות כדאי שיפנו מראש על מנת שיוכלו לקבל תשובות
קונקרטיות לאחר שנבדקו.

ריכוז החלטות:
מסד

נושא

אחריות

נושא לטיפול

תאריך
יעד

.1

תקציב 2019

.2

תקציב 2019

.3

ועדת ציביון

.4

מבנה ארגוני

.5

בני ציבור

הגשת תיקונים ע"י כל

רפרנטים

6/1/19

רפרנט
תיקבע פגישה עם נתן לגבי

מזכירות

בוצע

התקציב
מיידי

חיים אלמקיס אושר כרפרנט
הועדה

מיידי

אושר מבנה ארגוני כפי
שהוצג
הקצאת מבני ציבור לשימוש

יו"ר

תושבים – יעלה לדיון באחד
הדיונים הבאים
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