וועד מקומי צור משה ,ת.ד ,256 .ד.נ לב השרון 42810
טלפון ,09-8940091 :פקס09-8943517 :
www.zurmoshe.co.il
דוא"לmisrad@zurmoshe.co.il :
------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס'79
מיום 28.12.18
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,יעל יעקב ,עומר סובול ,גיא זקר ,רפי תדהר נואית בלטרן,
שלומי לוי ,ניסן כנפי  ,גיה רותם
נושא

אחריות ביצוע

דברי פתיחה אליעזר :אליעזר פתח בעדכונים:
נתחיל בנושא קבוצת הווטס אפ ,מטרתה הינה העברת מסרים
אישיים יש לפנות אלי ישירות ולא דרך הקבוצה.
שבוע שעבר היה מפגש ועדים במועצה ,נציגי המועצה הציגו את
המחלקות השונות ,אני פניתי לפנינה וזימנתי אותה בהצעה לבוא
אלינו ליישוב ולעשות פגישה אתנו.
עדכון בנושא בן בטחון :נערכה פגישה של  :נוריאל סייג ,עומר
סובול ושלי בשני בבוקר .הועד הקודם נפרד מבן בטחון ועבר
למתכונת שונה ,בן דרש  ₪ 143.000פיצוי על הפסקת חוזה.
התחיל משא ומתן שירד ל , ₪ 70.000אנחנו ניתן למשא ומתן
להתגלגל ,חוה"ד המשפטית חלוקה בנושא ואני חושב שאין לפתור
בדרך משפטית .כרגע אנחנו ננסה לפתור בדרכי נעם .התחושה
היא ששני הצדדים לא מעוניינים להגיע לבית משפט.
סקר תושבים -יש צורך לקיים סקר על מועד נחליט בהמשך
גינה קהילתית -מנוהלת ע"י מתנדבים במושב יזומנו לאחת
הישיבות להציג את הנושא.
מסיבת תחילת שנה אזרחית -עדכון על קיום המסיבה היום
טיפול בהרשמה באתר -יש לשפר את תהליך הרישום באופן
ידידותי יותר

טיפול בהתאמת הט' באתר-
באחריות גיה

לו"ז בנושא תקציב הוצג ע"י אליעזר

מצורפת מצגת

פניה לשלומי יו"ר ועדת כספים לגבי הכנת התקציב ,יש לאסוף
חומרים ולהציג בישיבה הקרובה את תקציב  2018וצפי ל2019

באחריות שלומי 15.1.19

שיח בנושא ועדות חדשות וקיימות:
רפי -אני חושב שצריך להקים את הועדות ,מציע להוציא קול קורא
לציבור לוועדות ,אולי אפילו לקיים אירוע בבית העם בו נזמין
תושבים להצטרף לוועדות
יעל-אני חושבת שכנס ועדות מיותר ועדות קיימות כבר עובדות,
ניתן להצטרף.
עומר -הועדות פורסמו במייל ,אלו שהוחלט עליהן .בכל המדיות .
מי שרצה פנה והתקבל  .אולי אפשר לפרסם שוב.
הועדות פתוחות ויישארו פתוחות ,היות שיש מלאכה רבה וזמן
קצר אני לא מתכוון להמתין ואני כבר בהליך גיבוש ועדת הביטחון.
היום יכול לצאת קול קורא ונזמין את הציבור.
אליעזר -שנת  2019מתחילה בשלישי ,באנו לעשות ,לשנות
לקחת את הקיים ,לשפר ולתת דגשים אחרים.
מה המטרות שלנו ל 2019כוועד ,איפה אנחנו באים לידי ביטוי
ומה אנחנו רוצים כשליחי ציבור לעשות את הטוב ביותר עבורו.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------יש אופציה או לקיים דיון או לקחת מישהו מקצועי שיחד אתנו יבנה
יעדי עבודה ונגדיר מדיניות .אנחנו יודעים פחות או יותר מה
ההוצאות הקבועות ועם מה ניתן אולי לעשות שינוי.
גיא -הדרך הטובה ביותר ,אם היה זמן היה לאבחן  ,אין לנו זמן
לכן אני חושב שהועלו צרכים יכול להיות שיש להעלות השנה מה
התושבים רוצים ולהתמקד .השנה נרוץ קדימה עם הקיים .נלמד
לעומק ובשנים הבאות נבנה לעומק.
רפי -מסכים עם גיא ,הבחירות הוציאו משהו טוב מהתושבים,
בחרו את מי שיושב פה .כרגע מערכת היחסים חבולה מידי ,לכן
סקר כרגע לא יתרום כלום .בואו ניתן לעצמינו זמן להתגבש,
להתבשל .בואו נקדם את מה שהציבור הצביע עבורו .רובנו
התחייבנו לדברים ארוכי טווח ,בואו נתחיל לעבוד ,נתגבש .נבוא
רגועים ,נעבור תקופה ונלמד .ההתנעה קשה .בינתיים משחקים
פה פוליטיקה בגרוש.
ניסן -אני מדבר על איך ולא על המה ,החשש שלי שהמצב ילך
ויתקבע ותהיה אווירה לא טובה .אם לא מספיק בוגרים פה אז יש
בעיה .אני יושב פה חצי שעה ומרגיש גועל נפש .אני מדבר על
האיך ,לא נכון ולא ראוי לעבוד כך חייבים לפני הכל להחליט :דגש
חזק על תרבות דיבור.
יש הרבה אנשים שגרים כאן ואין להם ילדים קטנים ולא נוער והם
רוצים דברים אחרים.
שלומי  -בשביל זה צריך סקר צרכים .צריך שים דברים קדימה ,מי
שיש לו בעיה שיגיד ,אנחנו אנשים בוגרים ,מי שבא לעבוד
שיעבוד ,מי שבא לריב יפסיד בשבילו ובשביל התושבים שהצביעו
עבורו.
אני מבקש שבתקנון יהיה ביטוי לנושא השיח.
יעל -במהלך הבחירות ניתן המצע ,צריך סקר להבין מה הציבור
רוצה .אני צריכה ללמוד את צרכי האוכלוסייה ,לראות מה צריך.
דגש על  4שנים הקרובות לבנות תכנית .לא כל נושא צריך להיות
מתוקצב כרגע.
עומר -מסכים עם רפי בכך שהסקר האמיתי היה הבחירות הציבור
אמר את דברו הן באשר לנושאים שהיה רוצה שיטופלו והן לגביי
מי הוא רוצה לראות מוביל המושב ,אז כאשר אומרים שיש
להתייחס לבחירות כסקר האמיתי הוא נכון בכלל המובנים.
יש לשים את הבחירות מאחור ,הייתה פניה אמיתית וכנה מצידו
של אליעזר לחברי יחד ליטול חלק בעשיה ,אולם הם דחו אותה.
אומנם ציינו כי אנו רוצים את ועדת הנוער וועדת הכספים ניתנה
ללב אבל באשר ליתר הועדות נאמר שהכל פתוח ,עובדה ניסן
מלב לקח את ועדת התשתיות וחשוב לציין שאף אחד לא נושא
בראשות ועדה מחברי יחד .מרבית הציבור שנוכח בישיבה היום
ומכיר את הדברים .אם מישהו במקרה היה מגיע לישיבה ללא
רקע היה יכול בטעות לחשוב שאכן נעשה כאן עיוות ועוול לחברי
יחד אך לא כך הוא המצב.
הייתה פניה כנה לשיתוף פעולה ,ואתם החלטתם לבחור בדחיה
וסירוב .אז כשזו תמונת המצב אכן קשה להתחיל בצורה שהכל
מאחורינו .אנחנו יושבים פה כועד אחד ,אני בתחושה שמישהו לא
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------------------------------------------------------------------------------------------------------שם את הבחירות מאחור .ראוי שאנשי יחד הסתכלו במראה ויעשו
עם עצמם חשבון נפש.
אני חוזר על אמירתי גם כעת ועל אף שלא תיאמתי עם אבי את
דבריי בטוח שזה גם על דעתו על אף שנבחרתי פה אחד לתפקיד
יו"ר ועדת ביטחון אני מוכן לוותר למי מאנשי יחד המעוניין בכך.
אי אפשר לדבר בשני קולות אתם מלינים על אווירה אבל כל
משפט שני שיוצא מכם הוא עוקצני ,נואית אפילו לא טורחת להגיד
שלום ובוקר טוב לאנשים בהגיעה לישיבה ,אז על מה בדיוק
הטענה
אליעזר -אני מציע שנעשה ישיבה לא מן המניין בשבוע הבא
שמטרתה לשים הכל על השולחן ,להציף את הנושאים הכואבים
ברמה האישית כדי שבסופה נצא כצוות חזק ומגובש שרוצה
לעבוד ומסוגל לעבודה למען המושב .נבדוק את לוחות הזמנים כדי
שבשלישי הקרוב ניפגש.
גיא -דברים לא מתנהלים כמו שצריך הבחירות לתפקידים לא
נעשו לפי התאמה .ההתנהלות הנוכחית של כל אחד מול היו"ר
היא לא נכונה .אם אני אומר לך משהו מולך ולא מול כולם אז
הפסדנו את השיח מול כולם .נואית ואני התנדבנו לועדת קהילה ,
אבל בגלל שזה מתבצע ביני לבין אליעזר שאר החברים לא
יודעים.
נואית -אנחנו חברים בכמה קבוצות ווטס אפ ,אין שיתוף אין
פידבק ויש פה משמעת סיעתית .אני חברת ועד  ,אני אבחר באיזו
ועדה לשבת ,אני אבחר להיות פה ,אני לא חייל ,אני לא חושבת
שההתנהגות שלי היא מעליבה או לא לענין.
אני טוענה  ,אני חושבת שדיברת אלי לא יפה (עומר) ,זאת
התחושה שאני באה איתה בבוקר ,לא נעים לי לראות אתכם.
בחרתי לשבת עם הגב לקהל ,אני לא חושבת שאני צריכה להצדיק
את המהלך.
אני חושבת שלא מתייחסים אלי ,הקבוצה מתנהלת בשלוש
קבוצות ווטסאפ .כרגע מידרו אותי מהעשייה שבשבילה באתי.
אנחנו נעשה ,אני והשותף שלי ,יש לי תחושה שבאתם לייבש
אותי .אני לא פורשת ולא הולכת.
אליעזר-גיא ,לא אמרתי את הדברים כפי שהצגת ,ואבקש לא
לצטט אותי לא נכון.
שני הדוברים האחרונים חיזקו את התחושה שיש להיפגש שבוע
הבא ,כל אחד יוציא את מה שיש לו ונתכנס לטובת עשייה .אני בא
לתרום לתושב .נתחיל בעשיה כרגע ,לקראת  2020נבנה תכנית
יותר מגובשת .יהיו דגשים בועדות ונבנה תכנית לארבע שנים
הבאות.
אבי-אני מכבד את מה שאמר אליעזר ,אני מסכים שנכון לקבוע
שלשנת התקציב הבאה נעשה הליך מסודר ונגדיר צרכים ,עכשיו
צריך לצאת לדרך .לאשר תקציב ולרוץ קדימה.
סקר תושבים -פרקטית הוא לא נחוץ ,הציבור רוצה לשמוע את
קולנו ,מי שחושב שהציבור עוד לא מבין ,הציבור מבין .קיום הסקר
יהווה בסיס לשנה הבאה .הועדות שהוחלט עליהן קיימות ופעילות,
אני בעד להוציא קול קורא .יש ועדה שמונה  16אנשים היא ועדה
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------------------------------------------------------------------------------------------------------פעילה ועובדת ,הדבר החשוב נאמר .צריכים ללכת לישיבה בינינו
שנוכל להמשיך ולעבוד יחד.
יש עוד ועדה לדעתי שרוצים לתת עליה את הדעת ועדת חינוך,
נושא שבוער אצל התושבים .הם מבינים שהועד מוגבל ביכולת
העשייה שלו אני חושב שהועד צריך להיות מעורב ככל הניתן
בענייני חינוך .יש פה מערכת גדולה שפוגשת את רוב התושבים.
וצריך לנהל זאת מתוך ראיה שלמה.
נואית -אני מוכנה לקחת על עצמי את ועדת חינוך .זה קרוב
לנושאים שאני מתעסקת בהם
אבי -קיימת תכנית אב לגמלאים במועצה ,אנחנו היום מטפלים גם
בנושא צו"מי ,צריך להוציא את זה מעולם התרבות .היום יש שינוי
בגיל השלישי ,קבוצה מתבגרת ויש לתת על כך את הדעת.
שלומי -חייבים לחבור חזק לאגודה כי יש להם אינטרס חזק
בנושא.
אליעזר-נצא מהישיבה  ,נוציא קול קורא לוועדות אנחנו נסגור זאת
בדיון הבא של ראשי ועדות ,כרגע אלו הועדות שיש  ,אנו מזמינים
את הציבור .יש לנו לוחות זמנים קצרים,
גיא -במסגרת תהליך העבודה ניתן לעשות זאת בהמשך.
נפרסם את כל חברי הועד באתר כולל טל' וכתובת מייל כקשר
לציבור.
הקמת צוות הגברת הכנסות

באחריות שלומי

הכנסה לאתר המושב של פרטי חברי הועד  ,טל ומייל ליצירת
קשר

באחריות גיה

רשמה  -גיה

