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פרוטוקול ישיבות ועד מקומי
מיום  25.02.19כ' שבת תשע"ט  19.03.19 +י"ב אדר ב תשע"ט
מתנצלים על העיכוב בהפצת הפרוטוקול מיום  ,25/02/19מצ"ב יחד עם הפרוטוקול מיום .19/03/19
 25/02נוכחים :חזקי מלאכי ,יוסי פרידמן ,ירון דרמר ,נתי עזיזה ,מירב שמעוני ,איתמר קליימן ,מיכל פלג.
איריס דינרמן – מנהלת הישוב .הילה עיני – נציגת היישוב במועצה (נכחה בחלק מהישיבה).
נעדרו:
 .1סדר יום הישיבה –
 .1.1יום העצמאות  -חזקי
 .1.2חינוך 'על יסודי' (עדכונים ,קביעת תחומי אחריות)  -מירב ,ירון
 .1.3החלטות בנושאי בקשת קבורה ,המלצת חברה קדישא  -ירון ,יוסי
 .1.4תמרור  -נתי
 .1.5תאורת רחוב  -נתי
 .1.6טיפול בפיקוסים  -חזקי
 .1.7סטטוס פרויקטים (תב"ר) – חזקי
 .1.8נושאים נוספים
 .2מהלך הישיבה:
 .2.1אירועי יום העצמאות (סעודה ,הופעות ,מתקני שעשועים)
 .2.1.1יוסי וחזקי נתנו סקירה מבחינת העלויות הצפויות לאירועי יום העצמאות ,בהסתמך על שנים קודמות.
צפי כלל ההוצאות עומד על כ ₪ 90,000 -סה"כ .סך הגבייה מכל משפחה עבור הסעודה מוערך בכ-
 ,₪ 40,000סכום זה אינו מכסה אפילו את כלל עלויות האוכל (לא כולל ריהוט וכו') .היתרה בגובה
כ ₪ 50,000 -צפויה להיות משולמת מתקציב ועד מקומי .מזכירים כי התחלנו את השנה בגירעון
משמעותי ,הועד תקצב את אירועי יום העצמאות ב ,₪ 30,000 -בטרם ירדנו לפרטי פרטים.
 .2.1.2בנושא עקרוני זה התקיים דיון משמעותי בקרב חברי הועד .עלו  2כיווני פעולה עיקריים:
.2.1.2.1

ממשיכים את המסורת החשובה כשלעצמה ,תוך ניסיון לצמצם עלויות.

.2.1.2.2

לקיים את אירועי יום העצמאות ללא הארוחה המסורתית ,יתכן עם חלופת מזון 'קלה' יותר.
הנ"ל צפוי לחסוך משמעותית את הוצאות הארוחה והושבת הסועדים.

 .2.1.3נושא נוסף שעלה כביכול תוך כדי בחינת התשלומים לספקים השונים ,אך עד מהרה נדון ברמה
העקרונית :תשלום עבור שירותים המבוצעים על ידי חברי הכפר ,יודגש כי לא מדובר במקרים בהם
נדרש היה לקנות שרות מחוץ לכפר ,על כך קבלו החזר מלא ,אלא על עצם ביצוע עבודות מסוימות.
בדיקה העלתה כי עבור חלק מההוצאות בוצע תשלום לחבר/ת הכפר ,על פי רוב העבודה נעשתה
בהתנדבות.

1

בס"ד

ועד מקומי

יום חמישי כ"א אדר ב תשע"ט

בס"ד

 28מרץ 2019

 .2.1.4החלטות:
 .2.1.4.1יום העצמאות הינה מסורת חשובה ואכן ראוי שתבחן מעת לעת אך שינוי משמעותי עד כדי
ביטול הסעודה ,הינו צעד חריג מדי .היות ואנו גובים תשלום בגין השתתפות מהתושבים ,ראוי
שהתמורה תהיה הולמת.
נמשיך את המסורת כפי שהייתה נהוגה ,תוך צמצום עלויות ככל שניתן .במידה ומסגרת
התקציב תיפרץ ,נקיים דיון במסגרת דיוני בקרה תקציבית ,במטרה לבחון סעיפים אחרים
בתקציב ,מהם יוסט תקציב לכיסוי העלויות.
ההחלטה התקבלה ברוב של .5:2
 .2.1.4.2עלות הארוחה למשפחה/סועד ,תבחן לאחר קבלת מספר הצעות מחיר בנושא.
 .2.1.4.3במידה ונמצא מפעיל מתקנים ליום העצמאות במחיר סביר ותמורה הולמת ,יגבה תשלום מכל
ילד לפעילות לכל היום .יחולקו צמידים לכל רוכש כרטיס .יש לשמור על מחיר נמוך ככל
האפשר ,בהתחשב בכלל ההוצאות למשפחה (סעודה ,כרטיס מתקנים ,דוכני מזון ועוד.)...
 .2.1.4.4תחומי אחריות בועד:
.2.1.4.4.1

ריכוז נושא הסעודה והציוד להופעות ,הצעות מחיר וכו' – חזקי.

.2.1.4.4.2

ריכוז נושא תוכן וההופעות – מיכל.

.2.1.4.4.3

מתקנים ליום העצמאות ,הצעות מחיר וכו' – איריס.

.2.1.4.4.4

תקציב – יוסי.

קיימים תחומים רבים נוספים אשר מרוכזים על ידי חברי הכפר ,כגון :חלוקת תפקידים,
גבייה ,תליית דגלים ,הופעות לגלאים השונים ,הסעודה ,דוכני יום ,ועוד ועוד ...בכל אלו
נעמוד בקשר עם תושבי הכפר המתנדבים ונפרסם רשימה עדכנית.
 .2.1.4.5תשלום לחברי הכפר עבור שירותים:
 .2.1.4.5.1לאור העובדה שמדובר באחד האירועים הקהילתיים הגדולים והמשמעותיים (אם לא
"ה ,)"...בו תורמים תושבים רבים מזמנם וכישרונותיהם ,אנו רואים חשיבות רבה
באחידות ובשמירה על ערך ההתנדבות למען הקהילה ,באירוע משמעותי זה .ב"ה
התברכנו בחברים/ות מוכשרים להפליא עד כדי שכמעט ואיננו נזקקים לעזרה חיצונית,
במגוון תחומי העיסוק.
 .2.1.4.5.2ככלל ,לא יינתן תשלום עבור שירותים שיינתנו על ידי תושבי הכפר לפעילות אירועי יום
העצמאות .מקרים חריגים בלבד ,יאושרו בועד ,מבעוד מועד .אנו מצפים שערך
ההתנדבות לא רק שלא ייפגע אלא אף יתעצם ,זו אחת החוזקות שלנו כקהילה.
 .2.1.4.5.3הועד דן בסוגיה האם נכון יהיה לשלם ליונינה תשלום עבור הבימוי להצגת המבוגרים של
ערב יום העצמאות .התקבלה החלטה שלא לאשר תשלום עבור שרות זה ,גם אם בעבר
היה נהוג כך .מדובר בפעילות שמצופה שתעשה בהתנדבות ,החלטה זו צריכה שתהיה
ידועה ליונינה.
סעיף זה יוסתר בפרוטוקול לציבור מטעמי צנעת הפרט
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 .2.2חינוך ממ"ד על יסודי
 .2.2.1מירב וירון עדכנו בפעילות בנושא .התקיימו שיחות ופגישות עם סגן ראשת המועצה יעריב ,שמרכז את
תחום החינוך במועצה ומוביל את העיסוק בתחום זה.
 .2.2.2יעריב מינה את יואב ברבי כפרוייקטור שיסייע לו בנושא.
 .2.2.3ועד הורי בי"ס הרא"ל העלו את הצורך לחשיבה  6שנתית ולא רק פתרון לחטיבה.
 .2.2.4יעריב העלה אפשרות ,אותה הוא צריך לבחון לעומק ,שגם אם וכאשר תפתח חטיבה בכפר ,נושא
ההסעות לא ייפגע ,בוודאי בשנים הראשונות .כאמור נדרש עוד בדיקה מעמיקה במועצה.
 .2.2.5הועלתה דרישה מירון שיעריב יקיים ערב משותף לכלל הורים ביה"ס ולא רק מול ועד ההורים ,במטרה
לקבל סטטוס כמו גם לשמוע את הציבור.
(הערה :נקבע מועד לתאריך  28/03/19בבית העם בכפר הרא"ה).
 .2.2.6הגיעה פנייה ממועצה אזורית מנשה אשר מבקשת לבחון שיתוף פעולה בין המועצות ,בכל הנוגע
לחטיבה ותיכון .יעריב אמור להיפגש עם נציג המועצה ועם מנהלת בי"ס נטעים ,במטרה ללמוד כיצד
נעשה שם התהליך ,כמו גם לבחון שיתוף פעולה אפשרי.
(הערה :עד הפצת פרוטוקול זה ,התקיימה פגישה כאמור בתאריך )10/03/19
 .2.2.7יעריב הבטיח לחזור עם תשובות בחודש וחצי הקרובים.
 .2.2.8התקיים דיון בועד בנוגע לחלוקת התפקידים שבין הועד המקומי שאחראי בין שאר הנושאים גם על
נושא החינוך לתושבי הכפר וועד הורי ביה"ס שמייצגים למעשה את כלל הציבור הממ"ד בעמק חפר.
 .2.2.9החלטות:
 .2.2.9.1ילדי כפר הרא"ה מהווים במהלך השנים כ 50% -מכלל תלמידי הממ"ד בעמק חפר ,כל שאר
היישובים משלימים את השאר .אנו רואים חשיבות רבה בכך שכפר הרא"ה ימשיך להוביל
ולהשפיע בכל תהליכי החינוך בכפר הרא"ה בפרט ובעמק חפר בכלל ,תוך חשיבה וייצוג הולמים
של כלל תלמידי הממ"ד בעמק.
 .2.2.9.2בקרב חברי הועד המקומי נמנים  3חברי ועד הורים בממ"ד הרא"ל (ירון -יו"ר ועד הורים ,מירב
– סגנית יו"ר ועד הורים ואחראית על התחום בועד המקומי ,נתי – חבר ועד).
לאר זאת ,הוחלט שוועד הורי בי"ס הרא"ל ימשיך להוביל את העיסוק בנושא ,תוך כדי עדכון
ש וטף בועד המקומי .עוד עלה כי מכיוון שביה"ס נמצא בתחומי הכפר ,לועד המקומי יש משמעות
רבה בכל תהליכי קבלת החלטות בנושא.
 .2.2.9.3נמתין עד שיעריב יסיים את הפגישות והבדיקות שהחל ונתרשם בערב ההורים הכללי מה
החלופות בנושא.
 .2.3בקשות קבורה ותקנון חברה קדישא
סעיף זה יוסתר בפרוטוקול לציבור מטעמי צנעת הפרט
 .2.3.1יוסי (חבר הנהלת חברה קדישא) עדכן בבקשות קבורה שהנהלת חברה קדישא דנה והמליצה .הועד
מאשר את המלצות חברה קדישא בנושא:
 .2.3.1.1משפחת רוזנהיים – הבקשה עומדת בתקנון ,האם מבוגרת ואינה בקו הבריאות ובן הזוג קבור
בכפר .מאושר בהתאם לתנאי התקנון.
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 .2.3.1.2משפחת כהן  -הבקשה עומדת בתקנון ,בני הזוג עזבו את הכפר מטעמי בריאות/זקנה ועברו
להתגורר בסמוך לבן משפחה ,מאושר בהתאם לתנאי התקנון.
 .2.3.1.3משפחת צוקרמן – הבקשה אינה עומדת בתנאי התקנון ,החבר עזב את הכפר לפני שנים רבות
והוכיח בפועל כי לא רואה עצמו חלק מהיישוב .לא מאושר.
 .2.3.1.4הנהלת חברה קדישא תחזור עם התשובות לפונים.
 .2.3.2יוסי הציג את טיוטת התקנון המעודכנת כפי שנדונה בהנהלת חברה קדישא .חברי הועד העלו מספר
סייגים ויוסי נתבקש לחזור להנהלת חברה קדישא לחשיבה נוספת .יודגש כי אין בטיוטה זו כמו גם
בהערות ,כדי לשנות את ההחלטות בסעיף לעיל.
 .2.4תמרורים
נתי עדכן כי נבחרו  2חברים (נכון לעתה) לוועדת בטיחות :אריה ריינר ואמיר שפיגל .יחד מבצעים תהליך
מיפוי של כל התמרורים בכפר .הכוונה לקבל תמונת מצב על אלו הדורשים החלפה ,או מקומות שאין
תמרורים כלל ונדרש להציב .חלק בלתי נפרד מהפרויקט יהיה השלמת תמרורים גם בשכונת בית חזון .כל
העיסוק בנושא מתואם על גורמי המועצה הרלוונטיים.
 .2.5תאורת רחוב
 .2.5.1נתי עדכן כי פנה למספר ספקים לקבלת הצעות מחיר ,כמו כן מתוכננת פגישה במועצה עם נציג
החברה הכלכלית במטרה לבחון ביצוע הפרויקט דרכם ,זאת לאור לקחי תקלות שאירעו בעבודות
במגרש הספורט.
 .2.5.2ידוע על תלונות תושבים על פנסים חשוכים ,אנו עושים מאמץ לטפל בנושא במסגרת הפרויקט במטרה
לחסוך עלויות כפולות.
 .2.6טיפול בעצי הפיקוס
 .2.6.1חזקי עדכן כי מאז שנפל עץ סביב מגרש הכדורסל ,בוצע סיור מקצועי במטרה למפות אלו עצים
מסוכנים ויש לכרותם כמו גם המלצה לטיפול בשאר העצים .בסיור השתתף גם אבישי יו"ר ועד אגודה.
 .2.6.2מסקנות:
 .2.6.2.1רצוי מאוד לבצע תהליך גיזום מקצועי שידלל את עצי הפיקוס (מגרש כדורסל ,שדרה ,מרפאה,
ועוד) ולא רק יישור עם קו הכביש .זאת במטרה להקל על העצים ,לצמצם את תופעת הפירות
ובכך למנוע היחלשות ונפילות נוספות בעתיד.
 .2.6.2.2נדרש לכרות  3עצים ,לאור מצבם :פיקוס ( 212פינה דר' מז' במגרש) ,קזוארינה מס' ( 45צד
צפ' ליד בית הכנסת) וחרוב מס' ( 62קצה שביל ביהכנ"ס לכיוון מז').
 .2.6.2.3יש לקבל הצעות מחיר מקבלני גיזום מקצועיים ,יורם וגשל ילווה את התהליך.
אחריות – איריס.
 .2.7סטטוס פרויקטים (תב"ר)
 .2.7.1חזקי עדכן כי התקבל אישור מגורמי המועצה לבצע את הפרויקטים שהוגשו .קיימים סעיפים תקציביים
שונים לכל פרויקט.
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 .2.7.2חברי הועד ,כל אחד בתחומו ,בהתאם לתכנית שהגשנו ,יכולים לקדם את הפרויקטים השונים.
 .2.7.3באחריות חזקי יוסי ואיריס להיות מתואמים בנושא חיוב הסעיף התקציבי הנכון.
 .2.7.4חלק מהפרויקטים כבר נמצאים בתהליכי תכנון או עדכון תכנונים קודמים ,כגון :תאורת רחוב ,סיום
עבודות בשכונה ,שער כניסה ומצלמות אבטחה ,מועדון נוער ,גן שעשועים בישיבה ,מתחם מתקני
ספורט חצר ,תחנות הסעה לתלמידים.
 .2.7.5פרויקט 'כביש המוסדות' העולה לשכונה ממומן בין השאר מתקציב משרד התחבורה .נראה שלאור
תקופת הבחירות הנושא מתעכב.
הנושא ייבדק מול מנהל הפרויקט אבי אלמוג – אחריות איריס ,כמו גם מול גזבר המועצה – אחריות
חזקי.
 .2.8נושאים נוספים
 .2.8.1ועדת תרבות:
 .2.8.1.1מיכל עדכנה כי ועדת תרבות נתקלת לא אחת בקשיים רבים בשל הצורך לפעילות פיזית סביב
אירועי התרבות ,מדובר במספר מצומצם יחסית של חברות בוועדה וכל העול נופל על
כתפיהן.
הוחלט לפנות לציבור לשיתוף פעולה כך שלכל אירוע תרבות יהיו נציגים/ות מהקהילה אשר
יסייעו לוועדת תרבות .כך תתחלק העשייה בקרב גורמים רבים יחסית .הועד קורא
לתושבים/ות להתגייס ולהיענות בחיוב לפניות שתגענה .מודעה בנושא תפורסם בנפרד.
 .2.8.1.2הוועדה מבקשת לרכוש  2מייחמים חדשים לטובת פעילות וועדת תרבות ,בנפרד
מהמייחמים של בית העם.
אנו עוסקים בבחינת שידרוג לכלל השרות הניתן בבית העם (באחריות איתמר) ,כולל
מייחמים ופלטות חימום .לאור זאת אנו לא מאשרים רכישה נפרדת של מייחמים ,הנושא
אמור לקבל פתרון הולם במסגרת הכוללת.
' .2.8.2בית חם' – פעילות יום א' לוותיקי הכפר
מיכל עדכנה כי מתקיימת פעילות ענפה במקום ,יש ביקוש ובסה"כ נראה שיש סיפוק רב .הועדה העלתה
צפי לגירעון של כמה אלפי  .₪סוכם כי הפעילות תמשך בהתאם לתכנית ,נושא התקציב ייבחן בהמשך
השנה ,לאור מספר צעדי התייעלות של הועדה המארגנת כמו גם אפשרות שהמועצה תוסיף מימון.
 ------------------סוף פרוטוקול ישיבת ועד מיום --------------------------- 25/02/19

חתימות:
איריס דינרמן – מנהלת הכפר
____________________

חזקי מלאכי – יו"ר
_____________________
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 19/03נוכחים :חזקי מלאכי ,יוסי פרידמן ,ירון דרמר ,מיכל פלג ,נתי עזיזה.
איריס דינרמן – מנהלת הישוב.
נעדרו :מירב שמעוני ,איתמר קליימן.
 .1סדר יום הישיבה –
 .1.1עדכונים של חברי הועד  -כל אחד בתחומי אחריותו.
 .1.2סטטוס תקציב ,כולל סגירת  2018וחוב אגודה  -יוסי
 .1.3עדכונים יום העצמאות  -חזקי
 .1.4נושאים נוספים
 .2איריס דינרמן  -טאוט רחובות הכפר לקראת פסח
 .2.1בשונה משנים קודמות נראה שניקיון ע"י בובקט יהיה יעיל יותר .עלות מוערכת  ₪ 1,800ליום עבודה ,לפי
סיור שהתקיים בכפר ,ככל הנראה יש צורך ב 2 -ימי עבודה.
 .2.2לאור העובדה שצפוי אבק רב בזמן הניקוי ,יש להיות מתואמים עם הניקיונות לפסח .יש לנסות לתאם ל7-8 -
לאפריל (לא סופי) – אחריות איריס.
 .2.3מאושר .הודעה סופית לתושבים תצא לאחר סיכום ותיאום מול הקבלן.
 .3ירון דרמר
 .3.1לשכת הרב – באדיבות ראש המועצה הדתית יאיר בטיטו ,נרכש והוכנס ריהוט חדש ללשכה.
 .3.2מקווה גברים – בוצעו עבודות שיפוץ רציניות כולל החלפת מים ,גם זה במימון המועצה הדתית.
 .3.3עירוב – בוצעו מספר פעולות לשיפור מצב עמודי העירוב במספר מקומות ,במימון המועצה הדתית.
 .3.4עמותת הרא"ה  -ניהול ותחזוק מוסדות ומתקנים קהילתיים (ע"ר) – בוצעו מספר פעולות בהתאם לדיווחים
בפרוטוקולים הקודמים .התקבלו אישורי 'ניהול תקין' ו'דיווחים שנתיים' .אנו בהליכים מתקדמים להסדרת סעיף
'זיכוי ממס לתרומות' .הנ"ל מטופל מול גורמים שונים מהסעיפים לעיל .בתיאום עם הנהלת העמותה ממליצים
לזמן את הציבור לערב בו יוסבר לציבור באופן נרחב על :מטרות העמותה ,ניהול ,דו"ח כספי ,בחירות ,ועוד.
סיכום  -יטופל בנפרד עם הנהלת העמותה.
עדכון – עד מועד הפצת הפרוטוקול התבשרנו כי העמותה קבלה גם את אישור 'זיכוי ממס לתרומות' החל מ
.01/01/19
 .3.5משכורת הרב שקדי – הנושא עדיין לא הוסדר סופית עם המשרד לשירותי דת .משכורת הרב עדיין ממומנת
מתקציב ועד מקומי .הנושא אמור להסתדר בשבועות הקרובים.
סעיף זה יוסתר בפרוטוקול לציבור מטעמי צנעת הפרט
 .3.6פינוי גזם –
 .3.6.1מחד עולה צורך ברור לתגבר את נושא פינוי הגזם היות ומתקבלות תלונות רבות מתושבים ,מאידך
הגדרנו מסגרת תקציבית לנושא.
 .3.6.2ירון מעלה את האפשרות להוסיף מכולה ,ככל הנראה באזור שולי ההרחבה ,הנ"ל יהיה בתיאום עם
התושבים הרלוונטיים .מכולה זו תוגדר לאיסוף גזם בלבד ותאפשר לכלל התושבים לפנות לשם גזם
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בין מועדי הפינוי שנקבעו .המכולה הראשונה תוצב לאחר הפינוי הקרוב שנקבע לתאריך 26/03/19
הנושא ייבחן במהלך הזמן .נדרש לוודא שלא זורקים שם אשפה שאינה גזם (מצלמות) ,כמו כן
שהפתרון ישמש רק את תושבי הכפר ולא גורמים חיצוניים ,שמירה על סביבה נקייה באופן סביר ,וכו'.
סיכום  -מאושר לביצוע .יעילות הפתרון תבחן בהמשך.
 .3.6.3בדרך החקלאית בין אלישיב לכפר (השולים הדר' של השכונה) הצטברו ערימות גזם ,ככל הנראה
מגורמים שאינם מכפר הרא"ה .השכנים הגובלים בשביל זה התלוננו על מטרד משמעותי.
סיכום  -חזקי ידבר עם אבישי יו"ר ועד האגודה ,במטרה למצוא פתרונות לבעיה שנוצרה שם כגון:
גידור חלקי שימנע אפשרות לזריקת גזם ואשפה במקום.
 .3.7חינוך על יסודי  -מפגש בנושא יתקיים עם יעריב סגן ראשת המועצה ב 28.3 -בשעה  20:30בבית העם להורי
ממ"ד עמק חפר.
 .4נתי עזיזה
 .4.1תאורת רחוב –
 .4.1.1התקבלו  7הצעות מחיר ,כולל מהחברה הכלכלית.
 .4.1.2מפגישה עם נציג החברה הכלכלית עולה כי הם גובים  7.5%עבור ניהול הפרויקט .בפגישה
התרשמנו שאנו יכולים לחסוך עלות זו ,לשם כך נדרש מהנדס/ת אשר ילווה את התהליך מטעמנו,
יכין כתב כמויות ויפקח על הביצוע.
סיכום – נצא לפרויקט ללא ליווי החברה הכלכלית ,אך בליווי צמוד של מהנדס/ת כפיקוח.
 .4.1.3התקבלו  2הצעות מחיר לפיקוח.
סיכום – אושר לעבוד עם הצעת המחיר בסך .₪ 9,000
 .4.1.4במקביל אנו נערכים לקדם פיילוט של  6נורות רחוב ( 2 X 3ספקים שונים).
 .4.2מועדון נוער
 .4.2.1חודשה העשייה בנושא לאחר מספר מהלכים שקודמו עוד על ידי ועדת נוער הקודמת .עודכן כתב
הכמויות והופץ לקבלנים לקבלת הצעות מחיר.
 .4.2.2בשולי הדיון בנושא זה ,עלו הערות בנוגע לשמירה על ניקיון הסניף ,לאור נקודות שעלו במסגרת
אירועי פורים בסניף .נדרש מהלך עמוק ויסודי אשר יעביר לנוער את המסר בדבר השמירה על
המקום .הנ"ל רלוונטי ובקשר הדוק לכלל מתחם הנוער והסניף .בסה"כ הנוער מקיים פעילות ענפה
וחשובה בקהילה ובכלל ,כנ"ל חניכי הסניף ,יחד עם זאת נושא השמירה על חזות המקום וניקיונו
דורש שיפור.
סיכום – נתי יעלה את הנושא שוב בפני ועדת נוער ,במטרה לסכם על תהליך שכזה.
 .5יוסי פרידמן
 .5.1תקציב שוטף  -בישיבות הקודמות דיווחנו על הסדר עם המועצה בדבר יישור קו על חובות עבר (כולל
החוב לאגודה החקלאית עד סוף שנת  .) 2018בשבוע האחרון נתבשרנו על קיומו של חוב בסך 470,000
 ,₪אותו נדמה היה שסידרנו.
סיכום – יוסי וחזקי יפגשו עם גזבר המועצה במטרה להבין את פשר החוב לעומת הסיכומים בעבר .ככלל
נראה ש קיימת אי הבנה שיש להסדירה .נעדכן בהמשך.
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 .5.2גביית ארנונה – נתוני הגבייה בחודשים האחרונים מראים צפי של קיטון בהיקף של כ ₪ 200,000 -לשנת
 . 2019הנ"ל מקטין עוד יותר את תקציב הועד המקומי (בנוסף להסדרת חובות העבר) ,ביחס לתקציב
שתוכנן והופץ לידיעת הציבור.
סיכום – בהתאם לפרסומים השונים מטעם המועצה ,הוגדרה ועדה שבוחנת את יחסי המועצה והוועדים
המקומיים בשלטון הדו -רובדי .אחד הנושאים המרכזיים הינו תקציב הועד המקומי .יוסי וחזקי יפעלו בכל
האמצעים (פגישות ,מכתבים וכו') במטרה להעלות את המודעות למצב שנוצר .השורה התחתונה פשוטה
ביותר :תקציב הועד המקומי שמושתת בעיקרו על הארנונה ,אינו מספק את צורכי הקהילה .תוספת תקציב
בתב"ר מבורכת אך אינה מיועדת לפעילות השוטפת ,שם אנחנו חסרים מאוד.
 .5.3יחסי ועד מקומי וועד אגודה – התקיימה פגישה עם נציגי ועד אגודה במטרה להסדיר את עיניני התקציב.
בהיערכות לפגישה עלה כי קיים כרטיס נוסף בהנהלת חשבונות ,הנושא חוב לאגודה בסך כ.₪ 100,000 -
דנו בפרטים השונים והוגדרו אבני דרך למהלך השנה ,להסדרת החוב בפרט כמו גם הסדרת כלל
התשלומים המבוצעים על ידי האגודה ,בהתאם להחלטות שנתקבלו באסיפות האגודה.
סיכום – באחריות יוסי וחזקי להמשיך במסגרת אבני הדרך שנקבעו ,עד הסדרה ברורה ועדכנית למול
האגודה החקלאית.
 .6חזקי מלאכי – יום העצמאות
 .6.1בהמשך לסיכומים הקודמים בוצעו מספר פעולות ובחינת חלופות לספקי שרות ל אירועי יום העצמאות
(קייטרינג ,ריהוט ,במה ,הגברה ,מתקני משחק ליום וכו') .נראה שהצלחנו לחסוך עד כה כ₪ 10,000 -
מבלי לפגוע באיכות האירוע .במהלך השבוע נסכם סופית עם נותני השירות השונים.
 .6.2ממשיכים בקו עליו סוכם בישיבה הקודמת בדבר התנדבות מהתושבים בתחומים השונים ,למעט חריגים.
הועד דן בבקשת ינון צוברי לקבל תשלום עבור שרותי הגברה.
סיכום – לאור העובדה שינון הינו ספק יחיד של הגברה בכפר ולמעשה 'נקרא לדגל' כל פעם מחדש ובהתחשב
בסך הפעילות שינון מבצע בהתנדבות בתחום ההגברה במהלך השנה במגוון אירועים קהילתיים ,אושר לשלם
לינון עבור שרותיו בערב יום העצמאות .המחיר נמוך משמעותית מספקים אחרים ,כמו כן ינון נותן את שרותי
ההגברה גם במהלך אירועי היום (מתקנים ,דוכנים).
סעיף זה יוסתר בפרוטוקול לציבור מטעמי צנעת הפרט
 .6.3אין לועד המקומי מחסן  ,הנ"ל נדרש לפתרון לאחסון הציוד ליום העצמאות.
סיכום – חזקי יבחן מספר חלופות ויעדכן ,מי שיש לו רעיונות ,מוזמן להציגם.
 .6.4ממשיכים לחפש מתנדבים לנושא תליית הדגלים ,כמו גם לריכוז תחומים נוספים .רשימה מסודרת תופץ
בקרוב .אנו קוראים לציבור לשתף פעולה ,לפנות לחברי הועד ולהתנדב.
 ------------------------------------------------------------סוף -------------------------------------------------------חתימות:
איריס דינרמן – מנהלת הכפר
__________________________

חזקי מלאכי – יו"ר
_____________________
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