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  77פרוטוקול ועד מקומי מס'
  11.12.18מיום 

 ,זיא זקר, רפי תדהר נואית בלטרן מר סובול,אליעזר לנדסמן, אבי אטיאס, יעל יעקב, עונוכחים: 
 שלומי לוי, ניסן כנפי

 
 גיה רותם

 
 

 אחריות ביצוע נושא

, אנו ערב טוב לכולם לאורחים וחברי הועדדברי פתיחה אליעזר: 

שתהיה באמצעי המדיה על מנת  ות הוועדנקפיד על פרסום ישיב

 .שקיפות

אנחנו משרתיו של הציבור, אנחנו ננסה לעשות בעתיד לעשות טוב 

למושב, אני לא חושב שיש כאן מישהו בחדר שיש לו אג'נדה שונה, 

 מטרתנו היא שרות המושב.

המנדט שקיבלתי זה לעשות את הטוב ביותר עבור המושב ואני 
 סדר היום ור לונעב מתחייב לעמוד בזה.

 מספר עדכונים

שעות לפני תקבלו סדר  72שעות,  1-2השאיפה בין  – וועד יבותיש •

לקיים יום, כל אחד מחברי הועד יכול להביא נושאים לדיון, נשאף 

 חודש.ישיבה אחת לשלושה שבועות/

בכל ישיבה הצגה של הצעת הועדות שיובאו להחלטה  ננסה לשלב

  כאן בוועד.

 .י הוועדע"שיוחלט  להחלטות אם ניות בהתאת המדי תנהלגיה 

 נדון עליה בישיבה הבאה. –הצעה לסקר תושבים  

 

 בחירת יו"ר ועדות
 "ר ועדת תשתיות ניסן כנפייו

 פה אחד

 פה אחד תרבות אבי אטיאס"ר ועדת יו

 פה אחד ובולעומר ס ביטחון"ר ועדת יו

מדים הציגו מועמדים אלון עזרא ונואית בלטרן. המוע נוער"ר ועדת יו
 . עצמם

אלון עזרא נבחר ליו"ר ועדת נוער, נואית לאחר ההצבעה: אליעזר: 

מאוד למה שנואית אמרה בנושאי הנוער, הרבה  תודה, אני מתחבר

עשיה, יש מה לדבר על הנושא  אתגרים עמדנו בהם ויש עוד הרבה

 הצבעה: -

, ניסן , רפיגיא,   -נואית בעד

 נואית

שלומי, אליעזר,  –אלון בעד 
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 .תודה נואית ואלון בהצלחההזה, 

 

 יעל, אבי, עומר

 

תדהר: על אותו משקל ככל שהועדה יותר מרכזית וענפה  -

יותר אני חושב שמן הראוי שבראשה יעמוד חבר ועד אלא 

הן ועדות  –תרבות ונוער מבחינת משקל  אם אין מי שראוי.

לנושא  מחויבוככל שיהיה לך חבר ועד שיהיה   מהותיות

שיהיה  ,נכון יותר לטעמי , תרהאנשים ויזום יו ויפעיל את

אני מעלה נושא אמיתי, אם  אחד מתשעת חברי הוועד. 

ויציע עצמו מול תושב/אדם חיצוני  יקוםמהתשע מישהו 

  הועד צריך לתת קדימות לחבר וועד.

מרכזיות, היו שני ראשי ועדות עומר: בשנתיים האחרונות  -

חברי וועד והם עשו תרבות ונוער שהיו"רים שלהם לא היו 

 הרבה מאוד.

אני מבין מה שאתה  –אליעזר: דיברנו בנושא הזה רבות  -

 .אומר

 לחזור ולבדוק את הנושאמציע  –שלומי  -

אני לא מכיר את שני  –אני לא מכיר בנושא  –ניסן  -

נואית כי היא חברת לאני הצבעתי המועמדים באופן אישי, 

 .בשביל הייצוגיותרק  ועד ולו

, אני מבין מה את אומר ד שני דברים: אגי אני –אליעזר  -

, ענייניותהן נכון הצבענו. אני אומר בצורה ברורה, החלטות 

הבחירה והתהליך היו  בואו ניתן צ'אנס, ימים יגידו אם

  נכונים

כל שחבר ועד אני מאמין בתפיסת העולם שאומרת ש  :רפי  -

לי  ,עוניין לשאת בראש ועדה משמעותית הוא קודםמה

יעמוד חבר ועד, אם  יש ענין שבראש ועדה ושבהמ כתושב

שווים אז  תושבים כל ה .כישורים מתאימים או רצוןלו  יש

אין פה פוליטיקה לפני תושב ,בוודאי יש לקחת חבר ועד, 

 מה שנראה לי נכון. אלא

את הסיבה  יציינולי מפריע דבר אחד, רוב האנשים  ניסן:  -

מישהו  יאאבש למה אנשים  תשעהבצורה עקומה, נבחרו 

מראית ו נראות את התפקיד, יש חשייק דוועחברי הלמחוץ 

 .עין

 ידברו ולא אנו.בשטח  עומר: המעשים -

-  
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 כרגע את ההחלטה. להשהותניתן אני חושב  –שלומי  -

שלו  שכל דבר ילבנראות , אני מבין הכל  ר: אליעז -

ועדות חשובות  .  נצטרך יותר אנשים להקיםמשמעות

, אנחנו , אני מבין הכלדמהוועאנשים  תצריךוההקמה 

 זאת ההחלטה.וקיימנו הצבעה, החלטנו כרגע,  חלוקים.

 

את  הציגו כספים שני מועמדים גיא ושלומי תמועמדים לוועד -

 עצמם:

 ישלומי לו  –ועדת כספים נבחר יו"ר הצבעה: לאחר 

נואית, תדהר  –גיא הצבעה ל
 וגיא

יעל  –שלומי  -הצבעה לשלומי 
 יעזראבי , עומר , אל

 ניסן נמנע -

רפי תדהר רוצה לקחת על עצמו ועדה חדשה ולהיות  -

הקמת  פרויקט –מרכז תרבות ספורט ופנאי פרוייקטור 

 הקאנטרי 

 

 נבחר פה אחד

 גזבר, ואליעזר –שלומי לוי  –חתימה  מורשההצבעה על  -

 יו"ר הועד. 

 חתימה מורשהעוד  עם נואית: למה לא עולים -

ש יותר מאחד שרוצה בפעם יאליעזר: כרגע לא נדון בזה  -

 .הבאה יאושר השלישי

, ענייניהכל היה פה נואית: מן הראוי שנבחר עכשיו, תרשמי  -

  .מקצועי ולא פוליטי

 ,שלומי –חתימה  מורשהישור א
 בעד –אבי  ,עומר ,אליעזר ,יעל

 
 

 נמנעים - נואית, גיא ,רפי וניסן

הסכמות  שיח תרבותי, היו אילנהל תודה שהצלחנו  -

 ת, תודה לכולם על זה מקווה שנמשיך כך.מהותיו

לגבי ועדות כולם מוזמנים להצטרף לוועדות, להיות חברים, מקווים 
מהציבור כדי שכולם שנצליח לרתום אנשים, חברים פעילים וחלק 

 יפעלו לרווחת המושב.  

 

 עדכונים:

בן דורש כסף, אנחנו , אנחנו ובן נפרדנו  –בן בטחון  •

נות, אני נפגש איתו, אני אביא רת, יש התדייחושבים אח

ם, אני אציג את הנושא, שיח לישיבה הבאה את הדברי

   חיובי .

של זו חלק מתוכנית העבודה  –מסיבת סוף שנה אזרחית  •
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רגילה, אם יש למישהו רעיון, המתכונת ב 2018תרבות 

 מוזמן לפנות לאבי.

 כניתתהועד יאשר במהלך ינואר, יש את  2019תקציב  •

ואישורי יביא את ההצעות , כל אחד 2019העבודה של 

זה זמן המבחן שלנו, אנחנו אחראים  .התקציב של הועדות

אנחנו נקבע מה אנחנו רוצים למושב הציבורי על הכסף 

 .הזה

 .המושב הגדול בארץלציבור אנחנו  נשקף את הכל •

, רעיון שעלה, נדון עליו בישיבה שלט של המושבל הצעה  •

 הבאה.

 שליש אנחנו גובים כמיסי וועד יום, )כשליש הצעה לגביית •

לחברת גביה  המועצה משלמת  ,ושני שליש גובה המועצה

 לפי דברי איציק סלובדיאנסקי דמי גביה, 3%

למה שאנחנו לא נגבה את הכסף ( בשנהש"ח 180,000

וזה יביא אלינו  3%מהתושב עבור המועצה ונקבל את ה 

חנו ננסה מימות דעים בנושא ואנ, יש תלנו כסף בצורה נקיה

 לעשות עבודה במועצה,

 .ריטוב רוצה לחשוב על זהאיציק :  -

 שביט פגישה עם ריטוב ומאירנתאם  –שלומי  -

 ביקש לקחת לרשותו. רפי  ועד:נושא תקנון  •

יתחברו אלי ונוציא חברים אני הייתי שמח ששנים  – רפי -

זה בעבר תקנון, אני חושב שהמושב לא מתנהל עם תקנון, 

אני חושב שתקנון זו תורה, כך קבענו וכך  וזה חבל,לא צלח 

זה נייר מחייב, אני מזמין אבל נעשה, מותר לשנות אותו 

  לקחת חלק בבניית התקנון .אחד מכל קבוצה, 

 דתקבל פה אחה

 
 

________________ 
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