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פרוטוקול ישיבות ועד מקומי מיום  19.05.19י"ד אייר תשע"ט
נוכחים :חזקי מלאכי ,יוסי פרידמן ,ירון דרמר ,נתי עזיזה ,מירב שמעוני ,איתמר קליימן ,מיכל פלג.
הילה עיני – נציגת היישוב במועצה (נכחה בחלק מהישיבה).
נעדרו :איריס דינרמן – מנהלת הישוב.
 .1סדר יום
 .1.1סטטוס ועדכונים  -כל אחד בתחומו.
 .1.2סטטוס פרויקטים  -כל אחד בתחומו.
 .1.3סיכום ראשוני ליום העצמאות.
 .1.4סקירה צח"י בכפר  -אחרית איתמר ,מוזמן אורי שרגאי – יו"ר צח"י.
 .1.5הכנות לקייטנות קיץ  -אחריות מירב ,מוזמן גלעד טלר.
 .1.6שינויים ביהכנ"ס  -אחריות ירון ,מוזמנים נציגי גבאים.
 .1.7נושאים נוספים.
 .2מהלך הישיבה:
 .2.1סטטוס עדכונים כולל פרויקטים:
 .2.1.1ירון דרמר –
 .2.1.1.1פינת מחזור הועתקה מהמתחם העסקי אל מתחת למצבה בסוף רחוב 'שבטי ישראל' .כמו כן
הועתקו מתקני מחזור שלא היו בשימוש בכביש העולה לשכונה אל פינת המחזור בתוך מתחם
הישיבה.
 .2.1.1.2פינוי גזם – אנו בוחנים את האופציה לשנות את הקונספט של פינוי הגזם (בלי לשנות את תדירות
הפינוי) כך שיפונה הגזם למתחם מוגדר והזמנת מרסקת .הנושא ייבחן בשיוף עם יו"ר חיבת ציון,
הביעו נכונות לנושא.
 .2.1.1.3עמותה  -הודעה בעניין הסדרת הקבלות לתשלומי תרומות  2018תופץ לציבור.
 .2.1.1.4נורות שרופות בבית כנסת – אנו בקשר עם יו"ר המועצה הדתית לטיפול בנושא.
 .2.1.1.5שירותי נכים בבית הכנסת – הנושא התעכב בשל עלויות צפויות .יו"ר המועצה הדתית התחייב
לבדוק שוב את הנושא ויעדכן אותנו.
 .2.1.1.6תהליך 'בית כנסת חדש' – מתואמת פגישה עם 'עשה לך רב' לעניין תהליך חשיבה לקראת בניית
בית כנסת ,נעדכן כשיהיה ברור יותר מה התהליך שהם מציעים ,כולל תמחור.
 .2.1.1.7סכנה בחציית כביש  581בצומת הראה-חיבת ציון בשבתות וחגים – התקבלה תלונה של תושב
חיבת ציון בנוגע לעובדה שהרמזורים של הולכי הרגל לא מתחלפים בשבות וחגים מפני שרכבים
לא יוצאים מכפר הרא"ה (מערכת המבוססת על פסי דריכה לרכב) – נתי התנדב לטפל.
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עדכון – עד להפצת סיכום זה ,הנושא טופל על ידי נתי מול 'נתיבי ישראל' ,במהלך חודש יוני יוסדר
התהליך האוטומטי והרמזורים של הולכי הרגל ישתנו אדום  /ירוק ,ללא קשר לתנועת הרכבים .עד
אז אנו מבקשים מהציבור לשים לב ולנקוט במשנה זהירות ,במיוחד כאשר ילדים חוצים את
הכביש.
 .2.1.2נתי עזיזה –
 .2.1.2.1תאורה ציבורית – בסוף ישיבת הועד הזו אנו מקיימים דיון מצומצם להערות אחרונות למכרז.
נעדכן כשיצא לפועל .אנו ערים לכך שיש אזורים חשוכים בכפר ,לאור ביצוע המכרז יהי זה בזבוז
להחליף נורות ואז שוב להחליף לתאורה חסכונית .יחד עם זאת ,תבחן האפשרות להחליף נורות
רק במקומות קריטיים שם יש צורך מיידי ,הנ"ל בכפוף להתקדמות המכרז.
 .2.1.2.2תפקוד רכזת הנוער – עלו הערות מצד חברי ועד על תפקוד לא מיטבי של רכזת הנוער .נתי עדכן
כי הנושא במעקב וכי כרגע לפני פעילות הקיץ לא יהיו שינויים .יו"ר ועדת נוער יוזמן לישיבה הבאה
וידווח על פעילות הוועדה ורכזת הנוער.
סעיף זה לא יפורסם לציבור מטעמי צנעת הפרט.
 .2.1.2.3מועדון נוער – נבחנו  4הצעות מחיר ע"פ כתב הכמויות שעודכן ,מגיש ההצעה הזולה ביותר הודיע
שאין ביכולתו להתפנות לעבודה בתקופה הקרובה ולכן פנינו למגיש השני בסדר (פער של 2,500
 .) ₪תקבע ישיבה איתו ועם חברי הצוות בתחילת השבוע הקרוב במועדון ,לבחינת הלו"ז
והעבודות.
 .2.1.3יוסי פרידמן –
 .2.1.3.1סקר את הוצאות אירועי יום העצמאות .מזכיר שהועד תקצב סך  30אש"ח מהתקציב ,בנוסף
לכספי הגבייה מהציבור .סיכום ההוצאות כדלקמן:
סה"כ הוצאות( ₪ 84,527 :כ 30 -אש"ח פחות מאירועי שנה שעברה ,לאחר קיזוז הוצאות
מיוחדות לרגל ה'קולולם').
סה"כ גבייה( ₪ 49,500 :כולל מתנפחים).
סה"כ השלמות תקציב ועד מקומי 5( ₪ 35,027 :אש"ח יותר מהתקצוב המקורי ,הנ"ל נלקח
בחשבון כשקבענו את היעד של  30אש"ח).
 .2.1.3.2החזר חוב למועצה – לאחר סיכום הוצאות  2018וסיום התחשבנות על חובות לשנים קודמות בגין
תב"ר ישנים (חלק הצלחנו לממן מתב"ר וחלק נחשב כחוב) ,עלה כי החוב העדכני שלנו למועצה
עומד על סך  .₪ 497,792חזקי ואנוכי חתמנו על הלוואה מהמועצה להחזר החוב הנ"ל לתקופה
של  10שנים ,סך  ₪ 49,779בשנה .מזכיר כי בתכנון התקציב ,תקצבנו סך  ₪ 20,000להחזר
חובות .לאור האמור לעיל ולקראת דו"ח חצי שנתי לחציון ראשון  ,2019נלמד את הדברים ונעדכן
בהתאם.
 .2.1.4נערך בימים אלו לסיכום 'עד כאן' חצי שנתי ,הנ"ל יפורט בישיבת הועד הבאה.
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 .2.1.5מיכל פלג – הסתיימו אירועי יום העצמאות .הובא לידיעתנו שלגבי חלק מהתחומים ,יש לציבור הערות
לשיפור .נקבל את ההערות ונלמד אותם .יחד עם זאת מציינת שקשה מאוד להגיע להסכמה רחבה כוללת
באשר למכלול ההופעות וכו' בשל השוני בציבור ,החיבור לארוחת הערב ושאר האירועים (הנפת הדגל
וכו') .ועדת תרבות ומתנדבות/ים רבים עמלו קשה מאוד להצלחת הערב וחשוב לציין זאת ,גם בבואנו
לתת ביקורת.
 .2.1.6מירב שמעוני –
.2.1.6.1

נושא הקייטנות ידון בנפרד בהמשך יחד עם גלעד טלר.

.2.1.6.2

הכשרת מד"צים יוצא לדרך ,מזכירה שהנ"ל נועד לתת מענה לנוער שיוכל לעבוד בקייטנות וכדו'
בנוסף מקנה חיזוקים בגיוס לצה"ל ,ביחס למי שאינו מד"צ .הנושא פעיל מאוד במסגרת החינוך
הממלכתי ,בשונה מהחינוך הממלכתי דתי ,שם מקבל פחות תשומת לב .מועדי ואופן ההכשרות
יפורסמו בנפרד .המימון יהיה עצמאי ובאחריות כל משפחה.

 .2.1.7איתמר קליימן –
.2.1.7.1

שער חשמלי בכניסה ליישוב – הנושא בטיפול ונדרשות עוד השלמות בין יועצת התנועה
ומהנדס .הנושא מקודם בשיתוף יגאל פלג הרב"ש.

.2.1.7.2

ניהול ותחזוקת בית העם ובית החוגים – החלה בחינה של הנושא במטרה לטייב את השרות
שהציבור מקבל בהזמינו את בית העם או בית החוגים .כמו כן נבחנות אפשרויות שונות לניצול
התקציב שהוקצה לכך.

.2.1.7.3

מתקני ספורט למרחב הציבורי – נבחנות מספר אפשרויות למימוש הנושא ובחינה אלו מתקנים
ומה המקום הנכון להציבם.

 .2.1.8חזקי מלאכי –
.2.1.8.1

הסדרה ותיחום האחריות בתוך מתחם הישיבה – מעדכן שנשלחה פנייה מפורטת למועצה
בבקשה לבחון ולהסדיר את הנושא ,לאור תלונות תושבי מתחם הישיבה על תיקוני ליקויים כאלו
ואחרים .עד לקביעה אחרת ,מדיניות הועד הינה שאנו לא אחראים על מה שקורה בתוך מתחם
הישיבה ,זו אחריות הנהלת העמותה שמשכירה את הדירות לציבור .תלונות התושבים ברורות
ומובנות ואנו עושים כל שניתן בשיתוף פעולה ,כגון :הסדרת פינת המחזור בתוך הישיבה ,אך זו
לא אחריותנו.

.2.1.8.2

שיקוף התקציב לציבור – למרות כל השקיפות והפרסומים מתחילת השנה ,יוסי ואני סבורים
שהציבור לא מכיר מספיק את ההיבטים השונים של תקציב הועד המקומי ,העמותה וכו' ולכך
השלכות מעשיות רבות .בכוונתנו לארגן ערב בבית העם ובו יימסר לציבור דו"ח חצי שנתי,
הסברים ומשמעויות ,כמו גם המלצות להמשך.
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 .2.2סיכום ראשוני ליום הזיכרון  /יום העצמאות – בקשנו מהציבור להעיר הערות ואכן הגיעו מספר תגובות .כפי שצויין
לעיל ,נלמד את הנושא ונעשה כל מאמץ לשפר  /להפיק לקחים לשנה הבאה .להלן הנושאים המרכזיים שעלו,
הפניות המפורטות נמצאות בידי הועד ויעברו גם לוועדת תרבות ושאר הגורמים הרלוונטיים:
חשוב להדגיש כי גם כאשר יש הערות ,בסופו של דבר הושקעה עבודה רבה מצד מתנדבים  /ות רבים /ות
בקהילה ועל כך מגיע יישר כוח עצום .תמיד יש מה לחשוב ולשפר.
 .2.2.1טקס ערב יום הזיכרון  -מרשים ומאוד מרגש אבל היה קצת ארוך .חוסר במקומות ישיבה ,עמדו הרבה
מאחור.
 .2.2.2יום העצמאות –
.2.2.2.1

בטיחות בתליית הדגלים.

.2.2.2.2

אורך הערב כולו ,מסיום התפילה ועד גמר ההופעות.

.2.2.2.3

לשקול תפילה חגיגית מחוץ לבית הכנסת.

.2.2.2.4

סכום הגבייה למשפחה.

.2.2.2.5

שינוי קונספט הארוחה.

.2.2.2.6

חישוב זמן לארוחה כולל העמידה בתור.

.2.2.2.7

הצגה מושקעת שניכר שעמלו עליה רבות אך אינה קשורה לחיי הכפר.

.2.2.2.8

הופעות ילדים בשעה מאוחרת.

.2.2.2.9

מתקנים מתנפחים שהיו מתאימים לגיל הרך בעיקר.

.2.2.2.10

חלק מהתורנויות פחות רלוונטיות.

.2.2.2.11

תורנות הורדת הדגלים (לאחר יום ירושלים) ,הגיעו  4מתוך  24תורנים.

 .2.3סקירה צח"י (צוות חירום יישובי) בכפר – לאחר אירועי החירום וההנחיות שהופצו בעקבות נפילת הטיל
במושב משמרת ,כמו גם הרצון והצורך ליישר קו בכל נושא החירום ביישוב ,הוזמן אורי שרגאי יו"ר צח"י
ביישוב .אורי סקר בפני הועד את אופן פעילות צוותי צח"י ,חלוקת האחריות בין היישוב לגורמי המועצה וצוותי
המשנה בתוך היישוב בחלוקה לנושאים .יישר כוח למתנדבים /ות.
 .2.4הערכות לקייטנות הקיץ – לחלק זה של הישיבה הצטרף גלעד טלר ,חבר ועדת נוער ועוסק בתחום
הקייטנות שנים רבות .מירב וגלעד הציגו את ההיערכות לפי הגלאים השונים ,כמו גם שיתוף הפעולה עם
המועצה .המתכונת השנה ,כולל המחיר הינ ה פרי ניתוח חוסר שביעות רצון בשנים האחרונות ,אנו
מאמינים שהופקו הלקחים והשנה נעלה על דרך המלך בנושא.
 .2.5הורדת הספרייה התורנית לעזרת הנשים באולם בית הכנסת – לחלק זה של הישיבה הצטרפו נציג
הגבאים :אהרון וייס ויהודה בנדל .הנ"ל לאחר ישיבה מוקדמת יותר שקיימו הגבאים עם הרב שקדי ונציג
הועד ,ירון.
מאז סיום השיפוץ ומיקום חלק מעזרת הנשים בחלל המרכזי והעברת הספרייה לעזרת הנשים בקומה
השנייה  ,ניכר יותר ויותר הצורך לחשיבה מחודשת .שיגרת הלימוד ,התפילות וכו' העלו צורך ממשי לשלב
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בין שני צרכים של הקהילה )1( .להמשיך ולשלב את הנשים באולם התפילה המרכזי )2( .הנגשת הספרייה
התורנית ללומדים ,בחלקו מבוגר ולא מסתייע לעלות לקומה השנייה .המלצת הגבאים הינה להוריד את
הספרייה התורנית לחלל עזרת הנשים למטה ,בכך נציג נגישות לספרייה כמו גם חדר לימוד שכה היה חסר.
מאידך המקום יישמר בשבתות לייעודו כעזרת נשים .בחגים ,בהם יש נוכחות גבוהה יותר של נשים ,ניתן
יהיה להוציא את השולחנות ולהוסיף כסאות במקום.
הועד עם הגבאים דן בנושא והעלה מספר שיקולים לכאן ולכאן.
החלטה – מאשרים את המלצת הגבאים.
(הערה :עד הפצת פרוטוקול זה ,ההעברה בוצעה ,נדרש עוד לסיים מספר השלמות).
 .2.6נושאים נוספים
 .2.6.1המרכז הקהילתי – הילה עיני עדכנה לקראת הדיון הצפוי במליאה המועצה בכל הנוגע להנהלות המרכז
הקהילתי .קיימת חשיבה מחודשת כיצד להפעיל את המרכז הקהילתי כולל העברת חלק מתחומי
האחריות למחלקת החינוך במועצה ,כגון :גני הילדים ,קייטנות וכו' .לחלק מההמלצות יש משמעויות
תקציביות על פעילות הועדים .חזקי עדכן בנושא כי התקיימה פגישת פורום יו"ר היישובים הסמוכים
(אלישיב ,כפר הרא"ה ,חיבת ציון ,חרב לאת ,חגלה) מפני שאנו שייכים לאותו אשכול במרכז הקהילתי.
צפוי עוד מפגש נוסף רחב של כלל היו"רים ונציגי ועד של 'שלוחת צפון' ,מיכל וחזקי צפויים להשתתף.
באחריות חזקי להיות מתואם עם הילה לקראת הדיון במליאה.
' .2.6.2שם עולם' – כזכור הוגש מסמך מפורט מטעם הנהלת היישוב בדרישה לבטל את ההקצאה לעמותת 'שם
עולם' .החומר הועבר להתייחסות להנהלת 'שם עולם' .בשבוע האחרון השיבו 'שם עולם' במסמך למועצה.
חזקי והילה (בתיאום) פועלים מול מנכ"ל המועצה לקבלת התייחסות 'שם עולם' .מנכ"ל המועצה הבטיח
כי החומר יגיע גם אלינו ויתכן ויידרשו השלמות כל שהן .עם קבלת התייחסות 'שם עולם' והנושאים
להשלמות ,נלמד את הנושא ,נפעל בהתאם ונמשיך לעדכן.
ישיבת הועד הבאה תתקיים בתאריך  18/06/19ט"ו סיוון תשע"ט ,בין השעות .20:00-22:30

חתימות:
ירון דרמר  /יוסי פרידמן
____________________

חזקי מלאכי – יו"ר
_____________________
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