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סיכום ישיבת ועד  5/19מתאריך 17/3/19
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר ,דוד הקסנר ,מאור גולן ,רועי אקרון ,מירי סנדרוב ,יורם מוסאי ,נתלי ברלין.
נעדרים :חיים אלמקיאס ,רונן רוזנטל
אורחים ומוזמנים :שמשי כהנא  -מנהל המחלקה לשרותים חברתיים במוא"ז מנשה ונירה אמארה
מובילת הפרוייקט להפגת בדידות בגיל השלישי ,לסעיף בנושא הפרוייקט..
חברי מליאה :דב לבבי
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סע'  :1אישור פרוטוקול
אין הערות מהנוכחים על הפרוטוקול
החלטה :פרוטוקול  4/19אושר פה אחד של הנוכחים.
סע'  :2פרוייקט קהילתי הקלת הבדידות בגיל השלישי
שמשי כהנא :מחלקת הרווחה מרחיבה את המענה לגיל השלישי .המטרה לתת מענה קהילתי בישובים
בנוסף למענה של מרכז מילוא וטיפול פרטני במועצה .הפרוייקט שנירה מובילה כפיילוט מתמודד עם
נושא הבדידות באמצעות הענקת משמעות
נירה :יש פתרונות לחלק נרחב מאוד מהגיל הבכיר (מועדונים וכו) אולם יש הבנה שבגילאים ובעולם
שהופך יותר ויותר טכנולוגי תופעת הבדידות מתרחבת והולכת (ויכולה להתרחש גם כשלא חיים לבד) .
הקלה בבדידות נוצרת על ידי משמעות .כשיש לי מטרה /תפקיד יש סיבה לקום בבוקר.
בשלב א יערך מיפוי ושאלון של צרכים.
בשלב ב בערך  15איש יפגשו פעם בשבוע במשך  4חודשים חצי מהמפגש טיול או פעילות וחצי עם עוס
באוריינטציה טיפולית .הרעיון של הקבוצה שתיווצר אינטימיות וצריך תקשורת והתאמה לקבוצה כי
הקבוצה יוצרת תשתית ואנרגיות לפעולה .בכל ישוב זה נלקח לכיוונים אחרים .קציר מאוד הטרוגנית ולכן
נערך התשאול.
שלב ג מציאת התנדבות מותאמת ,תוך כדי העברת ידע.
כדי להביא לכאן את הפרוייקט הבקשה היא :חלל בו תיפגש הקבוצה אחת לשבוע וקפה עם עוגיות
ומלווה רפרנט.
בדיון קצר הובהר כי כרגע מדובר בפיילוט שיפנה לבני  75עד  85שאינם משתלבים כרגע במסגרות
אחרות .סינון יבחרו אנשים עם רצון לשת"פ ומחוייבות להגיע לכל הפגישות יש צוות של עוסיות יושב על
התשאולים ועושה את עבודת המיפוי .הוצע להשתמש במקלט  1ברחב הארז ושהתקן הוא כרגע לצורך
הפיילוט לשנה הקרובה
החלטה :מאשרים להשתתף בפיילוט בתנאים הנדרשים (רפרנט ,מקום לפגישות וכיבוד קל) אושרה
פה אחד
סע'  :3אישור תקציב 2019
גזבר :השתתפנו במספר דיונים עם המועצה שלא מוכנה להעלות את התקציב בצורה דרמטית אולם
 .1מוכנה לקבע תוספת איזון של ( K 100ולא כחד פעמי כמו בשנה שעברה)
 .2ביקשנו עוד  K 100 :K260כתוספת ראש המועצה ועוד כספים שינבעו מהתייעלות שלנו ושלהם לגבי
איסוף גזם וביטוחים.
יו"ר :הם כן אמרו שיש רצון לפתוח לדיון את נוסחת התקצוב של סל הועדים אבל לא לתקציב זה.
התנהל דיון שעיקריו:




היום השיפוי עבור הגזם לא מספק (עלות  140אש"ח וקיבלנו  72אש"ח .יש בדיקה במועצה של שיפור
תהליכי האשפה שיחסכו  K 70וילכו לגזם שלנו .או שהמועצה תיקח על עצמה את נושא הגזם ונשופה
בפחות  70אש"ח ונקבל מה שכל ישובי המועצה מקבלים.
יש רצון לטייב נדלן שיביא כסף ובשלבים מאוחרים יותר מרכז מסחרי בין הגבעות והאיזור תעסוקה
בגבעה המזרחית.
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הוועד צריך לאשר את התקציב כדי שיעלה למליאה להחלטה בסוף החודש .לאחר אישור אפשר לבצע
תיעדוף פנימי

הגזבר סוקר את התקציב הכנסות והוצאות ונותן דגשים
מירי רפרנטית חינוך מעלה בהקשר לשכר בחינוך זה המלצה של ועדת חינוך
 .1תקצוב רכז לפעילות מגיל  3עד כיתה ו' בהיקף של 75%
 .2תקצוב עוזר רכז לפיטר בימים עמוסים בהיקף של  6שעות בשבוע.
לאחר דיון סוכם ש:
משרת הרכז תהיה  50%( 65%מעל המשרה היום) היות ותוקצב  40%ההפרש בסך  23אש"ח יקוצץ
מסעיפים אחרים וועדת כספים תעביר מסעיפים אחרים לטובת ההפרש הנ"ל.
החלטה :לאשר את התקציב המוצע – אושר פה אחד
החלטה  :2בתוך מסגרת התקציב שאושר לנייד  23אש"ח לטובת הגדלת מישרת רכז גיל  3עד
כיתה ו ל 65%מישרה .ועדת כספים תציע מאילו סעיפים לנייד – אושר פה אחד.
סעיף  : 4תקציב מסיבת פורים
רועי רפרנט תרבות :מציג את תקציב פורים כ 20 -אש"ח .הוסף  3מתנות לתחפושות הכי יפות ורישוי.
מציין כי עבדו על בסיס תקציב 2018
יו"ר :מרגע שתקציב יאושר במליאה כל ועדה תצטרך לעבוד על תוכנית עבודה מסודרת מתוקצבת
ולהגישה לאישור
צוין כי בתקציב יש יעדי גבייה שיש לעמוד בהם.
החלטה :תקציב של  20אש"ח למסיבת פורים אושרה פה אחד
סעיף  :5הרצאה דותן יושע בבית לולה
יו"ר :דותן יושע מבקשל עשות הרצאה לציבור בנושא מזג האויר מבקשת לאשר קיום ההרצאה בבית
לולה
החלטה :אושר פה אחד
סעיף  : 6עידכונים שוטפים:
פקח:
מזכיר :עלה בפורום מנהלי קהילות הצורך בפקח מועצתי .המועצה הציגה מודל שהשורה התחתונה של
העלות  .K200כל הישובים ישלמו .התעדוף בהתאם להחלטת המועצה ולא אוכף כלבים.
הפקח שיש לנו היו אוכף כלבים ופיקוח בנייה אם נדרש.
כרגע בבדיקה האפשרות לחלוק עם מגל.
החלטה :לא לקבל הצעת המועצה במתכונת המוצעת – פה אחד
אתר אינטרנט:
יו"ר כרפרנט דוברות :היה תהליך של בניית אתר בוועד הקודם .האתר הוצג בוועדת דוברות והרגשנו
שהוא מיושן 2 .תושבים התנדבו לעשות אתר בהתנדבות (גלית ורני שרייבר) .המשמעות שהתהליך
שהתבצע בוועד הקודם יורד לטמיון .ויעשה מחדש.
סעיף  : 7גביית חובות – בדיון סגור
סעיף  :8עידכוני וועדות
חזות הישוב:

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

מאור רפרנט חזות הישוב :נערכו  5פגישות .הוקמו  3צוותים :גינון ,תשתיות ,שטחים פתוחים .בכל צוות
חברים חמישה וכל צוות עובד אוטונומית ונפגשים אחת לתקופה .בריכוז אלדד . .הפרוייקט האחרון
העתקת עצים והוצאת פקעות .בקשר עם המועצה בכל הקשור לאולם הספורט
תרבות:
רועי רפרנט תרבות :מתכוננים לפורים  ,ראיתם את הסירטונים שהכינו היה שוקציר בהובלת אלון
פנו לאלון מהועדה לפיתוח כלכלי לקחת את השוק אליהם
דוד גיזבר פיתוח כלכלי :נכון אמרתי שאנחנו רוצים להעלות טראפיק במקום בו יש לנו מבנים
נערך דיון על מיקום השוק
שרון :מציעה שנציג מפיתוח כלכלי יהיה בצוות לצורך שת"פ
רועי :מבקש קודם כל שיתנו לו לרוץ.
כמו כן מדברים כבר על מופע קיץ (ברי סחרוף) ומתכוננים לעצמאות אולי מופע כשרונות מקומיים כי אין
אמנים מתאימים כרגע
חינוך:
מירי רפרנט חינוך  :נוגה עזבה .תיקי מתגייסים נשארו  21תיקים היות ומשולם חצי חצי מציעה להזמין
לאחר בדיקה כמה נדרש .כמו כן מבקשת שיוסף הלוגו של קציר (כתוב קציר רוצים גם לוגו)
יש בעיה של ניקיון במועדון הנוער
ביטחון:
יורם רפרנט ביטחון :בישיבה האחרונה גבי דיבר על השתפ הביטחוני .התקציב קשיח מאוד .אין לנו
סמכות להעלות מיסי שמירה .מציע שחן ישתתף בישיבות .פרשו מהועדה אבי אמארה שעבר לתשתיות
וגדי שיטרית שעבר לביקורת.
קהילה ורווחה:
נתלי רפרנטית קהילה :מחר ארוע בבית הספר עם הגיל הבכיר הכת אוזני המן ורעשנים ,יש התארגנות
ליום המעשים הטובים ענבל קיבלה רשימה מלילך העוס של אנשים שזקוקים לסיוע.
דוברות:
שרון רפרנטית דוברות:
הוקם דף פייס עסקי  .חשוב לנו שפרסומים יעברו דרכנו ודרך הדף כי חשוב שיכירו אותו וכדי למנוע
רגישויות והתנגשויות
פיתוח כלכלי:
דוד רפרנט פיתוח כלכלי :כרגע בתהליך מכרז לבריכת השחייה.
ריכוז החלטות:
מסד

נושא

.1

אישור פרוטוקול

.2

פרוייקט קהילתי הקלת

נושא לטיפול
אושר פרוטוקול ישיבה 4/19

אחריות
ועד

תאריך יעד
מיידי

17/3/19
הקצאת מבנה כיבוד ורפרנט

הבדידות

מזכירות/ועדת

בהתאם

קהילה

להתקדמות
הפרוייקט

.3

תקציב 2019

אושר תקציב 2019

ועד

מיידי

.4

תקן ל מדריך צעירים שלוש

אורה משרה בשיעור של

ועדת כספים

15/4/19

עד ו'

 65%באמצעות ניוד 23
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אש"ח מסעיפים אחרים
לטובת הגדלת המשרה
.5

תקציב מסיבת פורים

.6

אישור קיום הרצאה של

אושרה הקצאת מבנה

דתן ישע בבית לולה

להרצאה

אושר תקציב  20אש"ח

ועד

מיידי

למסיבת פורים
ועד

מידי

סיכמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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