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סיכום ישיבת ועד  6/19מתאריך  – 7/4/19-חלק פתוח
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר ,דוד הקסנר ,מאור גולן ,רועי אקרון ,מירי סנדרוב ,רונן רוזנטל ,יורם מוסאי,
נתלי ברלין.
חברי ועד חסרים :חיים אלמקיס
אורחים ומוזמנים :אורלי שניידר יו"ר ועדת תרבות
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סע'  :1אישור פרוטוקול  5/19מ17/3/19
אין הערות מהנוכחים על הפרוטוקול למעט הערה שלא נערכה הצבעה לגבי מודל המועצה לפיקוח לאחר
שדובר שלא מתאים.
הצעת המועצה נדחתה ע"י מרבית נציגי היישובים כך שאין לה היתכנות.
החלטה :פרוטוקול  05/19אושר פה אחד.
סע'  :2עדכוני ועדות
תרבות
אורלי שניידר :הוועדה התחילה בסערה :המסע להודו ,מסיבת פורים ,שוקציר בשת"פ עם הועדה לפיתוח
כלכלי ובחמישי הקרוב הרצאה סיפורים מהירח ולאחר מכן על הפרק יום העצמאות ,יריד נשים ,פעילות
לשבוע הספר אולי שוקציר בלילה מסיבת קיץ אירוע גברים.
מסבירה את סוד ההצלחה בווייב הנהדר בוועדה ,בתקשורת ובפגישות התכופות.
סיכום :ועדת תרבות תציג תוכנית עבודה מתוקצבת בישיבת הוועד הבאה ב 28.4
חינוך
מירי :ייצא מכרז לרכז משחקיה עד כיתה ו' בניוזלטר הקרוב.
המעגלים השונים בועדה עובדים בימים אלה על התוכניות השנתיות ע"פ גילאים .נקבעה פגישה עם
הצופים בנושא הצרכים ושת"פ אך הם בקשו לדחותה בגלל ההתארגנות לטיול .מהמידע שקבלנו יש
קושי בגבייה ,כמו כן צורך בהגדלת מס' החניכים ומניעת נשירה .בנושא הספרית מבוגרים ,הועד הקודם
החליט להפרידה מהספרייה בבית הספר וכיום היא באחריות ועדת חינוך למרות שאינה בטווח הגילאים
שבאחריותה .תקבע פגישה עם הספרנית בנושא התוכנית השנתית .תעשה מחשבה עם הועדה בעניין
פתיחת ספריית הילדים אשר בבית הספר פעם בשבוע בשעות אחה"צ ע"מ לאפשר לילדי הישוב והשאיל
ספרים במקום הנותן את המענה הנכון לכך .טרם נקבע יו"ר ועדה כיוון שהפגישה נדחתה
.
חזות הישוב
מאור :שלושה צוותים התחילו לעבוד בצורה אוטונומית:
גינון :הייתה פגישה טובה לחברי וועדה עם סמיר ורז .כמו כן ,הועדה הוציאה חוזר בנושא הריסוסים.
תשתיות :מדברים על שיפוץ גן המשחקים בגת בשיתוף עם דבורה ברזנר להנצחת בעלה.
שלבים ראשונים של בחינת נושא ההנצחה של דור אלקיים ביחד עם משפחת אלקיים ,גוזלן וקבוצה
שקמה להנצחת דור .בשלב זה בגיבוש רעיונות וגיוס תקציב.
שרון :בהקשר זה צריך אישור עקרוני של הוועד למיקומים :עמדת תצפית על השביל בין הציפור לבין
פסל החלילים ומחובר למשעול הציפור .ושטח התכנסות בשבט הצופים – עיבוי וסידור מתחם הישיבה
שסודר בזמן העתקת העצים .מאיה מוסאי מתכננת בהתנדבות.
רונן :יש תקציב של כספי עזבונות שניתן לגשת כוועד מקומי .הם כל שנה מצהירים על תחומים בהם הם
רוצים לתמוך ובתחום של הנצחה ונטיעת יערות יש הרבה .צריך להגיש עד  9/10למאי.
שרון :מתווך בשם יוסף שפר (עובד קרן העזבונות לשעבר) מגיש בקשות עבור ישובים תמורת עמלה של
25%
החלטה  :1לאשר את שני המיקומים להנצחת דור אלקיים – אושר פה אחד של הנוכחים
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החלטה  :2עבודה באמצעות מתווך מול קרן עזבונות – אושרה פה אחד של הנוכחים .קידום העניין
באחריות רונן .שרון תדבר עם גורם בעל נסיון בהגשה שהכירה ממי עמי  -שיגיש בעבורנו תמורת
העמלה שלוקח בעת הצלחה
מאור :בית הכנסת מתקדם לקראת בנייה .נערך סקר עצים ע"י אגרונום בשטח המיועד לבית כנסת.
כן בוחנים את נושא החלפת תאורת הרחובות לתאורת לד.
מאור :ועדת חזות היישוב תבחן את פעילות הפקח.
פיתוח כלכלי
דיויד :הועדה פועלת בתחום תיירות ,קידום עסקים ופיתוח כלכלי במובן של הגדלת מקורות ההכנסה
לוועד .התקדמות איטית בינתיים .שוקציר עבר לאחריות הועדה בהובלת אלון ,מנסים לבנות תוכנית
עבודה ובתחום קידום העסקים עוסקים במיפוי ובפעילות לקידום עסקים.
דוברות
שרון :הוועדה אמורה להיות הפה של הוועד ושל הוועדות .יש דף פייס ופרופיל ונבקש שתעבירו לנו
חומרים ומידע לפרסום.
התחילה העבודה על אתר האינטרנט.
מבנה האתר המתוכנן יוצג לוועד.
קהילה ורווחה:
נתלי :יש לנו ועדה נהדרת .לקראת יום המעשים הטובים היה תהליך ממושך והיה יום מוצלח עם תגובות
טובות .כעת פועלים בודקים לגבי ערב פסח ,בקשר עם הרב אביחי .שוקלים לעשות בורשור לתושבים
חדשים.
ביטחון:
יורם :יכולת מוגבלת מאד לשחק בתקציב .אם רוצים יותר מצלמות ויותר תאורה צריך מקורות מימון.
הבענו עמדה לגבי כל מיני צרכים .עבר לחן וממנו הלאה ועדיין תקוע :שערים ,מצלמות וכו'
לצערנו טרם אושר תקציב למרכיבי בטחון לקציר ואנחנו כבר ברבעון .2
נשאל מה ההיגיון במתן מקלט לשימוש משטרת עירון .הובהר שהמטרה שיסתובבו פה יותר שתהיה
להם פינה ויראו יותר נוכחות .כמו כן היה כאן מסוף משטרתי מתוך רצון להקל על תושבי הישוב ולהנגיש
שירותי המשטרה.
רועי :מבקש מועדת בטחון לבחון הפחתת אגרת השמירה
שרון :נרחיב יותר על כל ועדה החל מהישיבה הבאה כשיציגו את התוכנית.
גיוס משאבים
רונן :פרויקט 'זמן מגרש' הוגש על ידי המועצה למפעל הפיס -פרויקט להסעת  400תלמידים למשחק
כדורגל אוטובוסים בחינם וחולצה.
כדורסל למען הקהילה פרוייקט דומה .יעבור למועצה כשהם יגישו צריך לדרוש את החלק היחסי.
'אפשרי בריא' :בתי ספר בריאים (בי"ס קהילתי קציר נרשם) בסוף השנה יהיו תקציבים שיתחלקו בין בתי
הספר שנרשמו.
נכסי עמידר :יצא קול קורא לוויוורק  WEWORKללא צורך בהשתתפות הוועד ,כרגע אנו אל עומדים
בקריטריונים.
חשוב לידע ולבנות מכניזמים מוגדרים לשת"פים.
עמידר בטיפול המועצה מול אילן ומנכ"ל עמידר.
החלטה :למנות את רונן רוזנטל כפרויקטור לנושא מבני עמידר – אושרה פה אחד של הנוכחים
הגבעה המזרחית
הופקדה תב"ע בועדה מחוזית של תחנת סניקת ביוב שתשרת את שתי הגבעות ,המרכזית והמזרחית..
היה תנאי לגבעה המזרחית שינתן פתרון לתחנת שאיבה גם לגבעה המרכזית.
מאור עומד בראש צוות אד הוק בנושא הגבעה המזרחית .אין חדש כעת ,במיוחד לאור הבחירות
שבפתח .לישוב יש סיי מאד מוגבל.
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כרגע מטופל החלק התכנוני שמתנהל בעצלתיים בלי כל קשר לבחירות.
חגי מנכ"ל המועצה הסכים לקיים ישיבת עידכון אך כרגע אין מה לעדכן.
צביון הישוב:
הוועדה לא כונסה עד עכשיו למרות החלטת הוועד בעניין ויש הרבה מתנדבים .יש לכנס את הוועדה או
על ידי חיים רפרנט הוועדה או על ידי ענת סהר שפרן.
סוכם :לאור היעדרותו של חיים הנושא יעלה שוב בישיבה הבאה.

סעיף  : 3אירועי יום העצמאות
אורלי מסבירה על האירוע ומציגה תוכנית ועלויות – סה"כ ( ₪ 64,638כולל הגברה ותאורה ליום
השואה).
בהקשר לנושא דוכני הממכר מציינת כי כיתות ו' יעשו דוכן נצנצים וכי פורסם קול קורא עם הענות
מוגבלת בגלל שאין הרבה אנשים.
אין אישור לגז .נדרש אישור מועצה למעט לפופקורן נקניקיה וסוכר
החלטה :תקציב יום העצמאות אושר פה אחד
סעיף  :4הגדרת תהליך לקביעת יעדים ומטרות הוועד
שרון :עם מינוי הוועד לפני ארבעה וחצי חודשים התחלנו בבניית תשתית אירגונית ,בניית וועדות ,אישור
תקציב וכרגע הגענו לשלב בניית תוכניות העבודה המפורטות.
מציעה בניית יעדים לוועד ולועדות .הוצגו המטרות הראשוניות שניסח הוועד כבסיס להגדרת מטרות
הוועד והפורמט שהציעה ועדת ביקורת לבניית תוכניות עבודה (מצ"ב) .בישיבות הבאות יוצגו תכניות
העבודה ונרחיב בתחומי הפעילות של כל ועדה וועדה.
נערך דיון לגבי מנגנון מעקב אחר החלטות וקביעת יעדים של הוועד המקומי.
סוכם :פורמט תוכנית העבודה האחיד אושר ויועבר לכל הוועדות .תכניות העבודה של הוועדות יועלו
לדיון הוועד ולאישורו החל מהישיבה הבאה.
סוכם :מעתה לאחר סעיף אישור הפרוטוקול יוקדש זמן למעקב אחר החלטות הישיבות הקודמות.
סעיף  : 5הסבר על אופן עבודה מול רותם לשימוש באולם ספורט
חן :האולם הנו אולם מועצתי והתפעול של רות"ם כמו ביתר אולמות המועצה שמשרתים את בתי הספר,
רות"ם ופעילות קהילתית .החיוב יהיה פר שימוש .מניח שהם ירכזו חוגים שם ולשימוש לקבוצות משחק
יהיה תשלום חודשי כמו שיש היום בגוונים.
בדיון נשאלת שאלה האם אפשר שה 70 -מטר יהיו שלנו לטובת חדר כושר .ומוצע ליצור פגישה עם
רות"ם לגבי זה.
סעיף  :6תיקון תקציב – מדריך א-ו
ידון על ידי וועדת כספים ומכרזים ויוצג בישיבה באה
סעיף  :7עדכונים שוטפים
בריכה
היו מספר משיבים מביניהם אלישע סעדון נראה הכי מתאים .אלישע מפעיל בריכת קאנטרי בעפולה וגם
מוביל בפורמט הזה בציפורי וכפר יחזקאל
אלישע יגיע לחתום על החוזה מחר לאחר שדחה הפגישה שיועדה להיום בצהריים.
מבני מדרחוב
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חן :התקיים מכרז להשכרת קראוון ( 9גורן אומנויות לשעבר) קראוון ( 3בית על ההר לשעבר) .היה מציע
אחד לכל מבנה ליאור דהן הציע על  3להפעלת פאב וגולן הלל הציע על  9למסעדה איטלקית.
שני המשיבים הציעו כולל שדרוג של המבנים .המבנה של גורן במצב גרוע .גולן ישדרג את המבנה
ואנחנו משתתפים בשיעור של  20אש"ח  -עלות השיפוץ אילו אנו היינו משפצים עצמאית להשמשת
המבנה.
דיויד :לפי הצעת מחיר של להביא את המבנה למצב אפס .גולן העדיף שנשתתף איתו במקום זה ובצע
שיפוץ באיכות ובגימור יותר גבוהים.
נערך דיון על הכנסת פאב לישוב שעיקריו






הכנסת פאב לישוב מחייבת חשיבה ויש לו משמעויות
כבר היה פאב בעבר
יכול להיות מקום לאירועי תרבות
עדיף לאפשר לצעירים מקום לבלות כאן בישוב מאשר לנסוע לפאבים בחוץ
ליאור הקפיד תמיד על עמידה בחוק כולל נושא של גיל

ריכוז החלטות:
מסד

נושא

.1

אישור פרוטוקול

.2

תוכנית עבודה

אחריות

נושא לטיפול

תאריך
יעד

אושר פרוטוקול ישיבה 5/19

ועד

מיידי

מה17/3/19
הצגת תוכנית עבודה ועדת

ועדת תרבות

תרבות

ישיבת
הועד
הבאה
28/4/19

.3

הנצחת דור אלקיים

אישור  2מיקומים להנצחה

ועד

מיידי

.4

גיוס כספים מועדת עזבונות

עבודה באמצעות מתווך

ועד

מיידי

.5

מבני עמידר

.6

יום העצמאות

באחריות רונן רוזנטל
מינוי רונן רוזנטל כפרוייקטור

ועד

מיידי

לנושא זה
ששרון תדבר עם גורם
בעל נסיון בהגשה
שהכירה ממי עמי -
שיגיש בעבורנו תמורת
העמלה שלוקח בעת
הצלחה
אישור תקציב

ועדת תרבות
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.7

.8

בניית תוכניות עבודה

מעקב אחר החלטות

וקביעת יעדים

יבוצע כל ישיבה לאחר סעיף

מ28/4/19

אישור הפרוטוקול

ואילך

תוכניות עבודה וקביעת

משלוח פורמט ליו"ר ועדות

ועד

יו"ר

החל

מיידי

יעדים
.9

תכניות עבודת וועדות

בניית תכניות עבודה ע"ב

מבוססות תקציב

הפורמט והצגתן לאישור

וועדות

מיידי

הוועד
.10

דמי שימוש באולם

.11

קביעת פגישה עתידית עם

מזכירות

רות"ם

לקראת
סיום בנייה

עדכון תקציב להעסקת רכז

הקצאת תקציב נוסף הנדרש

ועדת כספים

צעירים עד ו'

להעסקת רכז צעירים עד ו'

ומכרזים

מיידי

ע"ח הוועדות
סיכמה :ענת רוט
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