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סיכום ישיבת ועד  3/19מתאריך 3/2/19
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר  ,דוד הסקנר ,מאור גולן ,רועי אקרון ,יורם מוסאי ,רונן רוזנטל ,נתלי ברלין,
מירי סנדרוב ,חיים אלמקיס (מ.)21:08
אורחים ומוזמנים :חברי מליאה :דב לבבי ,יו"ר ועדת תרבות אורלי שניידר (לנושא יום העצמאות)
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סע'  :1אישור פרוטוקול  2/19מתאריך 13/1/19
אין הערות על הפרוטוקול שנשלח לחברים
החלטה :פרוטוקול  2/19אושר פה אחד
(חיים נכנס)
סע'  :2אישור פרוטוקול בדואר האלקטרוני
נערך דיון לגבי אישור פרוטוקולים במייל שעיקריו:




על פי הנוהג המקובל מאשרים את הפרוטוקול פורמלית בישיבת הוועד .מוצע להפיץ במייל ואם לא יהיו
התנגדויות להפיץ טיוטה על מנת שהציבור לא יקבל את המידע לאחר  3שבועות ויותר.
עלה כי נדרש לתת לעיון לשבוע לפחות לחברי הוועד
הוצע להעביר לחברים תוך מספר ימים כך שאפשר שתוך שבוע וחצי תפורסם טיוטה לציבור

סוכם :לאור העובדה כי אין הסכמה גורפת לגבי הנושא הוחלט לעת עתה שהאישור הפרוטוקול יהיה
כמקובל היום
סע'  : 3יום העצמאות
שרון :מציגה את אורלי שניידר יו"ר ועדת חינוך
אורלי שניידר :לאור העובדה שיש אירוע בערב יום העצמאות במועצה האזורית שקלנו לשנות את
הפורמט של יום העצמאות בקציר :בערב יום העצמאות לערוך טקס מעבר מכובד בין יום הזיכרון ויום
העצמאות בקציר ולרדת למועצה לקחת חלק באירוע המועצתי המושקע ולמחרת לערוך אירוע יום
העצמאות בקציר בפורמט של הפנינג משפחות .אנחנו מודעים לכך שזהו חג משפחתי בו אנשים
מארחים ומתארחים ושזהו אירוע מסורתי אולם חושבים שכדאי לקחת צ'אנס ולנסות לייצר מסורת
אחרת :מתנפחים ,מנגל המוני (בתקציב האירוע) הפעלות לילדים אירוח של חברים ומשפחות
נערך דיון לגבי הנושא שעיקריו:
 יש אירוע מושקע מאוד במועצה כולל הפעלות לילדים דוכנים מופע זיקוקים ותוכן .ויש חוסר
היגיון בקיום שני אירועים במקביל.
 האירוע בקציר "כבד" .צריך שיהיה ארוע אבל לשנות את אופייו למשהו יותר שמח ופחות זמן
נאומים משואות.
 לא ריאלי שירדו משפחות עם ילדים צעירים ,אנשים מבוגרים וגם לא כדאי שינהגו בלילה לאירוע
כזה .יש יתרון בכך שזה משהו ביתי נעים ונגיש
 כבר היה ניסיון לעשות משהו למחרת (בנוסף לאירוע) אבל הוא נפל כי לא היו מתנדבים להכנתו.
 לקחת בחשבון שההגברה במחיר מיוחד בגלל שיש רצף עם יום הזיכרון.
 יש ילדים רבים שמופיעים למטה הרבה הורים יורדים בגלל זה למשל מחולות קציר
 עלתה בנושא זה הצעה לייצר שיח עם מחולות קציר ומסגרות בסגנון שיופיעו בקציר.
 הצעה לערוך לפני ההחלטה סקר כפי שהציעה ועדת תרבות שיפלח כמה יורדים למטה היום
איזה סוג ארוע רוצים (ואם ארוע למחרת האם קהל היעד הוא אכן משפחות עם ילדים אליהם
מכוון כרגע האירוע) יאפשר כלי נוסף להחלטה בנושא.
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עלה כי מדובר במסורת שאין הרבה כמותה שקיימות בקציר ויש לשמרה .זו גם אמירה לוותר על
יום העצמאות.
לאור סקר :אומנים עולה לא פחות מ 60אש"ח  .עלתה ביקורת על האיכות של הופעות שלקחו
בעבר ב 40אש"ח שהן לא איכותיות ועלה כי לא משנה מה התוכן כמות הצופים לא משתנה.
הודגשה החשיבות של האירוע בקציר כמייצר מפגש בין תושבים.

החלטה :לערוך את האירוע בערב יום העצמאות בקציר .ועדת תרבות תציג הצעה לפורמט אירוע
שיתאים למירב הקהל.
אושר ברוב קולות (נמנעים רועי ושרון)
סעיף  : 4סבב רפרנטים
צוין כי ענת סהר שפרן נכחה במרבית הישיבות ותרמה מנסיונה לאיכות הדיון .חלק מתפקידה הוא לסייע
לוועדות וחשוב לנצלה ככוח להכוונה וסנכרון בין ועדות ותאום אירועים בין ועדות ,מעקב החלטות ועוד.
הרפרנטים עדכנו כל אחד בתחומו:
ביטחון
יורם :ישיבה ראשונה .קיבלנו סקירה מהמזכיר על מה נעשה ,תקציב ,סמכויות ,פבל שטיין נבחר כיו"ר.
בישיבה הקרובה נתחיל לשבת על הדברים בעיקר על תקציב השמירה שהוא בחסר.
המזכיר מציין שיצא מכתב לראש המועצה ומפקד מג"ב לגיוס תב"ר לשערים .נשאל מדוע אין פתיחה
באמצעות זיהוי מספר ועונה שטכנולוגית הזיהוי כבר קיימת אבל צריך להקים שערי זרוע לצורך כך
ומדגיש כי הכספים שמגיעים צבועים לדברים ספציפיים.
יורם :נשאל לגבי פרסום פרוטוקולים .מציין שחסויים.
קהילה ורווחה
נתלי :ישיבת פתיחה באווירה מצוינת  14חברים נטע גרייצר נבחרה כיו"ר .עשינו חשיבה משותפת
ופרסנו כל מה שרוצים לקיים בוועדה .ב 17/2נתחלק לצוותים הכוללים גיל בכיר ,צעירים בעיקר אחרי
צבא ,רווחה ,מתנדבים ,קליטת תושבים חדשים ,אינטגרציה ושיתופים בין הקבוצות השונות בקציר.
צוין לגבי ענייני הדת שלא צוין לגביהם בפרוטוקול ,שתפקיד הוועדה לתת מענה גם לאוכוסיה הדתית.
בישיבה דובר על מסורות ואיך לשמר מסורת יהודית על ידי מפגשים בחגים
דוברות
שרון :ועדה חדשה בקציר .יו"ר הועדה שני גולדין .מיפינו את כל סוגי המידע בקשר עם התושבים
והערוצים השונים להפצתם .וכן דיברנו על הדרכים לאיסוף מידע מהתושבים .אני מקווה שהוועדה תיתן
מענה לכל הועדות.
נשאלת לגבי הפייסבוק ומשיבה שהוחלט לייצר פרופיל של הוועד שייתן מידע אך לפני כן נדרש לקבוע
איך עונים וזמינות המענה על ידי מי המענה.
נשאלת לגבי תלונות בווצאפ ומשיבה כי מערכת תלונות הוא נושא שדובר וכעת נבדקת אפשרות
להשתמש באפליקציה של המועצה ולהוסיף מודול לקציר ב CT CONNECTשל המועצה.
עולה נושא תלונות על זמינות המענה הטלפוני ואפשרות להודעה בזמן היעדרות.
המזכיר :יש שעות קבלה בהן יש מענה טלפוני כמו כן כבר הוזמנה מרכזיה חדשה ובמסגרתה תהיה
מזכירה בענן ,אפשרות להודעות קבועות ,אפשרות להודעות מתפרצות ועוד.
חזות הישוב
מאור :נפגשנו שבוע שעברה הצגנו יעדים ומטרות עלו הרבה נושאים ואנחנו בתחילת הדרך .השבוע
נקבע מי היו"ר.
הועדה חולשת על הרבה נושאים מורכבים.
תרבות
רועי :התחלנו בהתארגנות ליום העצמאות ומסיבת פורים אליהם צריך להיערך כבר עכשיו .במקביל דובר
על ערב תרבות ,מתחם שוקציר והרצאות תרבות.
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אורלי :הייתה הענות של  36מרצים לפרסום והקריאה שלנו לתושבי קציר המשמשים כמרצים בנושאים
שונים.
רועי :רוצים יותר מפגשים חברתיים וכרגע מתכנסים לתקציב.
עלה נושא תקצוב אירוע ט"ו בשבט קהילתי ,אשר בוצע מבלי ליידע את רפרנט הוועדה.
חינוך
מירי :יו"ר ועדה נוגה ברעם .במפגש עלו :חשיבות התקשורת מול המועצה ,שת"פ אירועים ותקציבים,
ביום חמישי הקרוב יתקיים מפגש עם נציגים מהחינוך הבלתי פורמלי סעיד ונציגים נוספים .היה שיח על
חוסר מנענה לילדי א-ו ,בנושא התקציב ישבתי עם חן וקיבלתי הדרכה על התקציב הבנתי איך הדברים
מחושבים ומתנהלים .עלה נושא יזמב"ה (תוכנית יזמות לתעסוקת נוער) .ננסה לקבל תקציב מהמועצה
ואז נפרט ,עלה שוב נושא סירת הורים .בגלל ההיקף נפעל ב 6מעגלים לפי שכבות גיל ועוד אחד
לפעילות קהילתית.
צביון הישוב
חיים :הוועדה טרם התכנסה מקווה שבקרוב .נשאל לגבי תושבים שפונים ורוצים לדעת מתי ומבקש
להפנות אליו .הועלה כי משתתפי המפגש האחרון התלוננו כי הרפרנט הציג את מהות הוועדה בשונה
מהחלטת הוועד הובהר כי כרפרנט הוועדה עליו לפעול בהתאם להחלטות הועד .רפרנט הוועדה
התבקש על ידי היו"ר ליזום פגישה עם המתנדבים לוועדה בשבועיים הקרובים.
הועלתה הסתייגות והערה כללית כי יש להיצמד להגדרות הועדה כפי שאושרו בוועד וכי הוועד מסתייג
מכל אמירה שאינה חוקית או שאינה לפי מדיניות עליה החליט הוועד.
ועדת כספים – תחום גיוס כספים
רונן נטל על עצמו את נושא גיוס כספים ממקורות חיצוניים ,בתוקף זה מאתר קולות קוראים רלוונטיים
במסגרתם ניתן יהיה לגייס כספים נוספים ליישוב.
רונן מעדכן שהגיש התנגדות ,באופן פרטי ,לתוכנית המתאר במסגרת השגות לגבעה המזרחית.
רונן יאתר וימפה קולות קוראים .ולהכין תכניות מגירה להכל כי לעיתים זמן ההגשה הוא קצר ולא
מאפשר התארגנות.
גזבר :אנחנו נופלים בין הכיסאות ב 90אחוז מהמקרים :לא ישוב כפרי כי מעל  2000תושבים ,לא נגב או
גליל ,לא אזור עדיפות לאומית .מציע לשקול לתקצב את תחום תכנון הפרויקטים.
רונן התבקש לעדכן כשנתקל בקול קורא.
סעיף  :5שימוש במבני ציבור
יו"ר :מזכירה את הנושא שהעלה דורון אריה על שימוש צעירים בבית לולה וחושבת שחשוב לא רק
בהקשר של הצעירים .איך מצד אחד לסייע לתושבים בקיום אירועים פרטיים בראייה הקהילתית ומצד
שני שלא נצא מופסדים .אירועים קהילתיים אינם מחויבים בתשלום.
מזכיר :בשנת  2018בית לולה הושכר  10פעמים לאירועים פרטיים ומושכר מספר פעמים בשבוע לחוגים
פרטיים ורותם .עלות שנתית לאחזקת בית לולה  30אש"ח :חשמל מים ניקיון פעמיים בשבוע (לפעמים
יותר) ואחזקה .אין ארנונה .לא כולל שעות עבודה ואחזקה שלנו .הכנסות  17אש"ח.
נערך דיון שעיקריו:
 הפחתת המחיר תגדיל את כמות האירועים
 הוועד אינו גוף ריווחי צריך לתת שירותים לרבות בית לולה
 הועלו בסיסי חיוב שונים כגון לעשות מחירון אירועים ,להבחין בין סוגי אירועים (אירועים כמו יומולדת
לאירוע גדול כגון בר מצווה); חיוב לפי שעות.
 הובן שהחיוב יהיה סבוך ואין דרך לבדוק את זה
 עלה רעיון לתת שירותים נוספים כגון מתנפחים
 ריבוי אירועים יחייב היערכות מתאימה של גורמי התפעול .הדבר יבחן לאורך זמן.
החלטה :על אירוע פרטי בבית לולה יגבו  450ש"ח בתעריף אחיד .אושר פה אחד
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סעיף  :6עדכונים שונים
 צח"י :עדכון על כנס צח"י מועצתי .נציגות גדולה ומכובדת של קציר.
 בריכה :עודכן שליאור זכיין הבריכה הודיע שהוא לא מעוניין להמשיך ואנחנו בודקים ,בצוות
מצומצם אפשרויות שונות .לצוות שבודק  .הצטרפו תושבים המבינים בנושא -טל חי טל מנהל
מתנ"סים וניהל בריכות שחייה בעשור האחרון ומיכאל ויצמן שעובד בבריכה ומכיר אותה היטב.
יש בעיה של מיעוט תושבים.
 תקציב :ועדת כספים ומכרזים נפגשה ,התאימה וקצצה את התקציב שנשאר גרעוני .כעת מחכים
לפגישה נוספת עם נתן ואילן כדי לבקש מענק איזון .לאור שאלות הוסבר כי כרגע בגלל שהוגש
תקציב גרעוני יש תהליך מול המועצה במטרה לקבל מענק איזון .בהערה כללית צוין במליאת
המועצה כי ישובים שלא אישור תקציב לא יוכלו לקבל כסף והובהר ע"י נציג קציר כי צריך לקבל
 1/12של שנה שעברה לחודש.
לאחר אישור מסגרת התקציב יובא התקציב לאישור הוועד וחלוקה מחודשת.

ריכוז החלטות:
מסד

נושא

נושא לטיפול

אחריות

תאריך
יעד

.1

אישור פרוטוקול במייל

.2

ארוע יום העצמאות

.3

פגישת ועדת צביון

.4

מחיר ארוע בבית לולה

הוחלט שלא יהיה שינוי

מנהלי

מידי

ויאושר בישיבת ועד
הוחלט על קיום אירוע בערב

ועדת תרבות

מידי

יום העצמאות
פגישה ראשונית תוך

רפרנט צביון

17/2/19

שבועיים
מחיר ארוע בבית לולה יהיה

מזכירות
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