סיכום פרוטוקול ישיבה  22מיום 31.12.19
נוכחים :ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,דגנית לוי ,נטע קוממי ,צביקה באר ,חיימון בלומנפלד ,חלי
ביטון ,גדעון עידן ,דוד מזרחי ,יחיאל קאפח ,עמרם לסרי.
כתבה :יעל שפיצר סטפ
נושא  :1תודות למירב גולן ולאה חן על שיפוץ הספרייה
נושא  :2הכרות עם רס"ב מוטי קבסה ,השוטר הקהילתי החדש
נושא  :3שאילתות
ליאורה מקריאה את השאילתות של חברי הוועד צביקה באר ודודי מזרחי ואת התשובות להן.
נושא  :4אישור פרוטוקולים
הנושא פוצל לשתי הצבעות :אישור ההחלטות שהתקבלו בפרוטוקולים 8 :בעד 1 ,נגד.
אישור המלל בפרוטוקולים 6 :בעד 2 ,נגד 1 ,נמנע.
נושא ( :5הועלה ע"י דודי מזרחי) סטטוס הגישור מול מועצה אזורית שומרון
נושא ( :6הועלה ע"י דודי מזרחי) סטטוס תקלות מים
נושא  :7הנצחת מאיר דיין ז"ל בישוב
לאחר הצגת בקשת משפחת דיין להנצחת אבי המשפחה ,מאיר ז"ל ,מתקבלת החלטה להעביר את
הבקשה אל ועדת הנצחה שתדון בנושא ותגיש המלצות לוועד הישוב.
נושא  :8שילוט אלקטרוני
יחיאל סוקר את המצב הנוכחי ואת האפשרויות העומדות על הפרק ,הוועד מסכים על פורמט של
שיתוף פעולה עם חברת פרסום שתממן את הקמת ,תפעול ותחזוק השלט בתמורה ל 50%מזמן
הפרסום ,בכפוף להתאמת התכנים ושעות הפרסום לצרכי היישוב ,עם אפשרות ליציאה לאחר תקופה
שתיקבע מראש ואפשרות לרכישה
נושא  :9חיוב אגרת שמירה ליח"ד
לאור העובדה שמתקיים סקר נכסים ולאור החלטת הוועד מישיבות קודמות ,הוועד מעוניין למפות את
יחידות הדיור בישוב .עולה לאישור ההצעה לתת לבעל נכס פטור מתשלום במשך חודשיים של אגרת
שמירה על יחידות דיור שבבעלותו עליהן ידווח.
הצבעה 8 :בעד 1 ,נגד.
נושא  :10הטבה לחיילים קרביים בחדר הכושר
לאור פניית חייל מהישוב עולה להצבעה ההצעה לתת  100%הנחה לחיילים קרביים תושבי הישוב
בכניסה לחדר הכושר ,לאחר וידוא הפרטים והנפקת צ'יפ .ההצבעה אושרה פה אחד.
עדכונים:






תקציב ישובים גדולים
סטטוס גבייה מחייבים  -הצבעה על הוספת חבר ועד לוועדת החריגים 9 :בעד הוספת נטע
קוממי 2 ,בעד הוספת דודי מזרחי.
התקיימה ישיבה במשרד התחבורה בנושא כביש  ,5את הישוב ייצגה המועצה ,התקבלו
החלטות לטווח המיידי ,הבינוני והארוך שאמורות להקל את עומס התנועה בכביש.
מכרז האשפה מתקדם בשת"פ עם אורנית וכנראה גם עם אלקנה.
ערב גיוס לצוות צח"י.
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נוכחים :כלל חברי הוועד ,יחיאל ,עמרם ,ועדת ביקורת
תושבים ,מירב גולן ,מש"ק מוטי קבסה.

נושא  :1תודות למירב גולן ולאה חן על שיפוץ הספרייה
ליאורה מודה למירב גולן על תרומתה לשיפוץ הספרייה ,ומציינת גם את עבודתה של לאה חן,
הספרנית ,לאורך כל תקופת השיפוץ .הוועד מעניק למירב תעודת הוקרה על התנדבותה.
נושא  :2הכרות עם רס"ב מוטי קבסה ,השוטר הקהילתי החדש
רס"ב מוטי קבסה מציג את עצמו ואת תחומי תפקידו כשוטר הקהילתי החדש בישוב.
גדעון :איזה פעולות אנחנו יכולים לבצע כעת שלא יכולנו לבצע קודם מול המשטרה?
מוטי :הנושא של שיטור קהילתי נועד כדי להנגיש את עבודת המשטרה לתושבים .אחלק את הזמן בין
אלקנה לאורנית ,נותן מענה לכל מי שפונה אליי.
חיים :כדאי להכין פלייר שמופיעים בו כל הפעולות והשירותים שתושב יכול לקבל אצלך.
דגנית :נוסיף את זה ל"קיט בטחון" שנחלק לכלל התושבים.
מוטי :מתחילים מבצעי אכיפה בכבישים ובכלל.
ליאורה :תוכנית התנועה החדשה של הישוב קיבלה את כל האישורים ותיכנס לתוקף ככל שנתחיל
להטמיע את השינויים.
מאחלת למוטי ברוך הבא ובהצלחה בתפקידו ,מאמינים מאד בחשיבות ובמשמעות התפקיד ,העשייה
והעבודה המשותפת.
הצגת סדר היום:
ליאורה מציגה עדכון לסדר היום :נוספו לסדר היום  2נושאים שדודי ביקש להעלות לסדר היום:
סטטוס הליך הגישור וסטטוס תקלות מים ,ונושא נוסף של אישרור איוש ועדת גביה.
נושא שהיה בסדר היום (אישור שינוי תב"ע נקודתי במגרש  )126ירד מסדר היום היות והתושב לא
הגיע להציג את הבקשה שלו.
דודי :לא קיבלתי חומרים לישיבה ,בפרוטוקולים לא הוטמעו השינויים שביקשתי .אם השאילתות לא
נענו חובה לענות עליהן לאחר שתי ישיבות ,אם לא זה הופך לנושא בסדר היום.
חלי :מבקשת תמיד להתחיל בשאילתות כדי שאגיע אחרי ,לא מעוניינת להיות קהל לשקרים של דודי.
שאילתא  :1כמה מנויים יש בספרייה וכמה השאלות ,האם מדובר בשירות מוניציפלי?
רשומות  1570משפחות ,יש  21,000ספרים .זו הספרייה הכי גדולה בשומרון ,בממוצע יש סביב
 400שואלים בחודש ,כ 1500השאלות בחודש .אין תשלום חודשי מאז חוק הספריות .הספרייה
מוגדרת כשירות מוניצפלי – שירות עירוני שהעירייה נותנת .מועצות אזורית מחוייבות להאציל
לוועדים מקומיים אילו שירותים הוועד נותן ,במסגרת ההאצלה של מוא"ז שומרון מ 2007הספרייה
מוגדרת כשירות עירוני בכל הישובים .יש שני שירותים לא מוניציפליים בישוב – המעון והקאנטרי .כל
יתר השירותים מוגדרים כשירותים עירוניים.

גדעון :מס' הרשומים לספרייה בערך כמספר המשפחות בישוב ,לכן כנראה שהמספר  1570כולל כל
מי שאי פעם שאל ספר ,סביר שמס' השואלים הפעילים כ.400
צביקה :הגשתי את השאילתא היות ודודי הציע לצמצם עלויות ולאחד בין הספריות של אורנית ,עץ
אפרים ושלנו .באלקנה גובים כסף על כל שאילה .מניח שדודי מבין את חשיבות הקריאה בלתת
ערכים ,החשיבות של הספרייה עצומה .זה משהו קהילתי שחייב להיות במרכז הישוב.
דודי :אני תומך בספרייה ,רק חושב שאפשר לאחד אותה עם הישובים השכנים כדי לצמצם עלויות.
חיימון :זה רעיון רע מאד ,ספרייה היא מגנט בחיי קהילה בישוב.
גדעון :לבני נוער וילדים שאין להם רכב זה מאד משמעותי שיש פה ספרייה.
ליאורה :טרם תשובתי לשאילתות של דודי ,מקריאה את התקנון ,לאור השימוש הסלקטיבי של דודי
בסעיפי התקנון.
אין חובה לשלוח מראש תשובות לשאילתות ,והדבר המהותי הוא שהשאילתות שלך ארוכות מאד,
ומנוסחות כאמירות ולא כשאלות ,ואני לא מתכוונת לענות על שאילתות שלא כתובות לפי התקנון ,לא
כעת ולא בעתיד.
דודי :העברתי החלטה של בית משפט שקובעת שאת לא יכולה לקבוע לאופוזיציה מה לשאול ואיך
לשאול.
ליאורה :שאילתא  1של דודי :התפתחות הגרעון ביחס לתכנון ולביצוע :אתה (לדודי) עושה
מניפולציות בנתונים ומשקר במספרים .אתה טוען שיש גירעון של  44מיליון ,אנחנו חוזרים ואומרים:
בספרים המבוקרים של הישוב ,שהם האסמכתא היחידה לנתוני אמת ,אין גרעון מצטבר בשנתי,
למעט ההסתייגות של  6.1מיליון.
דודי :התפתחות הגרעון פורסמה על ידי ,אם אתם טוענים שאין גרעון מדוע אתם לא מעמידים את כל
המידע שאני מבקש .בישיבת הוועד האחרונה הוועד לא דן בתקציב ,אלא רק במבנה התקציב.
שאילתא  :2ארוכה מדי ולא כתובה כשאלה ,ולכן לא תימסר עליה תשובה.
נושא  :4אישור פרוטוקולים:
ליאורה :לפניכם  4פרוטוקולים 18+19 ,נשלחו אליכם כבר מזמן ולא עלו לאישור עקב התארכות
הישיבות 20+21 ,הם של הישיבות מדצמבר.
גדעון :פרוטוקול צריך להימסר למשתתפים יומיים שלושה לאחר הישיבה ,אני לא מצליח לזכור את כל
מה שנאמר בישיבה .הפרוטוקול משופץ ולא תואם את הדיון.
ליאורה :הדיון מקוצר ומסוכם ,לא משופץ.
חלי :אין מספיק ייצוג למה שנאמר שלא ע"י ליאורה וחיים.
חיים :מציע שכל מי שאומר משהו ירשום לפניו ,ושנפיץ את הפרוטוקול תוך יומיים.
חיימון :פעם היינו מקבלים הארד קופי.
ליאורה :היחידים שביקשו לקבל עותק פיזי הם גדעון ודודי.
חיימון :מבקש לקבל גם.
ליאורה :נעשה מאמצים להוציא את הפרוטוקולים תוך  3-4ימים.
מבקשת לאשר את כלל הפרוטוקולים.
דודי :לפי התקנון אמור להיות תמלול ואמור להיות סיכום .מעבר לזה ,ישיבות  16-17אושרו כשלא
הייתי כאן .היות ולא אושרו התיקונים שביקשתי ,לא מקבל את הפרוטוקולים כמו שהם.
ליאורה :הפרוטוקול הוא לא תמלול מדוייק ,אלא סיכום של הישיבה.

דודי :אני מפיץ לציבור ומפיץ לרגולטור.
ליאורה :מבקשת לפצל את ההצבעה לאישור ההחלטות ואישור הפרוטוקולים:
אישור החלטות –  8בעד 1 ,נגד.
אישור פרוטוקולים ,בכפוף לתיקונים של חיימון 6 :בעד 2 ,נגד 1 ,נמנע.
אישור תב"ע נקודתי במגרש :126
ליאורה :יידון בישיבה הבאה .מדובר על מגרש של  576מ"ר ,שיש לו זכויות ל 2בתים .בית אחד כבר
גר ומיצה את רוב זכויות המגרש ,ולכן התושב מבקש לאשר הגדלה של אחוזי הבנייה ל 75%כדי
שיוכל לבנות את הבית השני.
גדעון :המועצה יכולה לאשר  5%נוספים ,אין משמעות לאישור של הוועד.
ליאורה :הבקשה של התושב נבחנה באופן עקרוני ע"י מחלקת הנדסה במועצה.
גדעון :זו חוצפה ,המועצה מאשרת שינויי תב"ע בניגוד להחלטות הוועד ,אסור להם לאשר דבר כזה.
ליאורה :החומר שהתושב צירף  2שינויי תב"ע שבוצעו בשערי תקווה שגדולים יותר מהבקשה שלו.
חלי :יכול להיות שתוואי השטח הכתיב את זה ,בטוח יש סיבות נוספות.
ליאורה :הוא הביא דוגמא לבית שהוועדה העליונה אישרה ולו  80%ו 3קומות ,ואחר שנבנה על 75%
מהמגרש .התקשרו אליי מהוועדה כדי לשמוע מה דעת הוועד ,והיות ולא קיבלנו החלטה הם דחו את
הדיון בבקשה עד אחרי שאנחנו נקבל החלטה .הנושא יידון בישיבה הבאה כדי שהתושב ייצג את
עצמו.

נושא ( :5הועלה ע"י דודי מזרחי) סטטוס הגישור מול מועצה אזורית שומרון:
ליאורה :אין הליך בוררות שמתקיים ,יש הליך משפטי לבוררות ,כרגע הוא מוקפא היות ואנחנו בגישור
מול המועצה .נפגשנו עם המועצה בתהליך הגישור ,היו שיחות שלי עם המגשר ,ההצעות כרגע לא
מספיק משמעותיות כדי להביא לוועד.
דודי :על בסיס מה ניגשנו לגישור? איזו הצעה העברתם למועצה?
ליאורה :תהליך הגישור מתבצע באופן דיסקרטי ,מקצועי וענייני מול המועצה ,כי אם יתנהל בפומבי
הוא יכשל.
דודי :הליך הגישור תקוע למעלה מחודשיים כי המגשר עובד עם בנט .לא הובא לפני הוועד שיש הליך
משפטי.
ליאורה :קובי אלירז ,המגשר ,עובד כעצמאי ,התפקיד האחרון שלו היה עוזר לשר הביטחון ,תפקיד
שהוא כבר לא ממלא ,הוא מתעסק בתחומים רבים כולל גישורים נוספים.
דודי :לא דיברתי על המגשר עצמו ,אלא על כך שאין גישור בפועל.
ליאורה :אתה טועה ,גם במהלך החודשיים האחרונים היו שיחות רבות ביננו.
דודי :אני אומר לכם בוודאות שההליך לא עובד .יש לי מקור שאני לא מעוניין לחשוף.
ליאורה :המידע שלך שיקרי ,לא יודעת מאיפה אתה אוסף אינפורמציה אבל זה פשוט לא נכון.
גדעון :זה גם חלק מהתהליך המשפטי ,היו תביעות מול המועצה ,החל הליך בוררות שתוך כדי
התהליך הציעו לנו להתחיל תהליך של גישור .ברגע שתהיה הצעה רלוונטית היא תגיע לישיבת וועד.
דודי :למה לא להביא לפה את עקרונות המו"מ? אנחנו לא חותמות גומי.
ליאורה :גדעון בא איתי לגישור ,אנחנו מייצגים את הוועד וההחלטות יגיעו לוועד.

גדעון :ליאורה מייצגת את הוועד ,ברגע שתהיה החלטה היא תגיע לוועד.

נושא ( :6הועלה ע"י דודי מזרחי) סטטוס תקלות מים:
ליאורה :הוועד נכון לעד היום לא קיים רישום מסודר על תקלות המים ,הרישום החל לפני כחודש
במסגרת הפקות הלקחים מהפיצוץ האחרון.
דודי :שלום דיבר על הפחת כבר לפני ישיבות רבות.
חלי :פחת זה דברים רבים ,ממש לא רק פיצוצי מים.
יחיאל :רישום איפה היה פיצוץ וכו' -זה דבר חדש ואין קשר בינו לבין טיפול בפחת .יש לנו יועץ מים
שעובד על נושא פחת המים ותיכנן גמלים לאורך הצינורות כדי להפחית את לחץ המים שגורם
לפיצוצים .הוחלפו  12משדרים של קריאה מרחוק כדי שהקריאות יהיו מדוייקות ,ההחלפה בוצעה
במסגרת האחריות .הוצבו מונים בכל מבני הציבור.
חיימון :מוסדות חינוך מחוייבים על המים?
יחיאל :אנחנו מחייבים את בתי הספר ,ממש עכשיו בי"ס רמון שילמו " 17,000ח ,גם הממ"ד שילמו
 ₪ 13,000וגם האולפנה באלקנה התחילו לשלם .אנחנו עושים סטטוסים כל שבועיים ,ברגע שנרגיש
מספיק סגורים על העניין נביא את הנתונים לוועד.
נושא  :7הנצחת מאיר דיין ז"ל בישוב:
ליאורה :צירפנו בחומר פנייה של אביר ,הבן הבכור של מאיר דיין ז"ל .המשפחה ביקשה לקרוא את
שם הכיכר בכניסה לרח' הצוק על שם מאיר ,המיקום מאד חשוב למשפחה ומסמל לדעתם את
עשייתו הציבורית של מאיר כחבר וועד וכיו"ר ,וכסגן ראש המועצה ,היחיד שהיה משערי תקווה.
חיימון :מאיר היה חבר טוב שלי לאורך שנים רבות ,תמר גידלה את שלושת ילדיי .עם כל זה ,אנחנו
נכנסים לנושא מורכב שעלול להפוך לחבית חומר נפץ .לאורך השנים היו פניות רבות בנושא ואנחנו
חשבנו שלא נכון להפוך את הישוב לישוב של הנצחה בכל מקום ,ולכן הצענו להקים פארק הנצחה בו
תוכל כל משפחה לתרום כראות עיניה .עשינו  2הנצחות בתקופתי :דרך יערי רוזן שבזכותו קמה שערי
תקווה ,והגינה ע"ש ליאור פרחי שמסר את חייו עבור הישוב .מציע לדון בנושא בכובד ראש.
נטע :אבא שלי היה עם מאיר דיין בוועד בתקופת ההקמה של הישוב ,מסכימה עם חיימון שצריך
לעשות חשיבה ,הקמנו ועדת הנצחה שצריכה להתכנס שוב ולהביא המלצות בנושא אל הוועד.
ליאורה :לדעתי הסיפור של אבנר ריין ,עליו דנו בעבר ,הוא לא אותו סיפור כמו של מאיר דיין ז"ל,
בזמנו חלק מהטענות היו שיש הרבה משפחות ראשונות ,יו"רים אין הרבה .מקבלת את ההצעה
לחוזר לוועדת ההנצחה ,יחד עם זאת חושבת שהמקרה של מאיר שונה ומדובר על מישהו שהתמזל
מזל להיות בצומת משמעותי ובתקופה משמעותית ועשה את הדברים באופן אצילי ,מכובד ומכבד,
בזמן שהישוב קם ,לכן אני חושבת שלמרות המורכבות צריך לכבד את הבקשה ולקרוא לכיכר על
שמו .לתפיסתי כיכרות ורחובות נועדו להנצחה ,לא מבני ציבור או דברים אחרים.
מציעה שנחזיר לוועדת ההנצחה את הנושא.
צביקה :חברי הוועדה הם שולי פלינט ,צביקה באר ,יוסלה שוכמכר ותומר כ"ץ .לדעתי צריך לבחור
עוד משתתף.
ליאורה :הצעתי לגדעון להשתתף בוועדה ,הוא בחר שלא.
גדעון :גילוי נאות :מאיר היה חבר טוב ,אני מקבל את הדברים של ליאורה ,וחושב שצריך להחזיר את
הנושא לוועדה.
הצבעה :לציין בפרוטוקול את ההכרה וההוקרה לזכרו של מאיר ,ולהעביר את ההחלטה לוועדת
הנצחה.
אושר פה אחד.

נושא  :8שילוט אלקטרוני:
יחיאל :השלט האלקטרוני שהיה בכניסה לישוב הפסיק לעבוד ,לקנות שלט חדש עולה עשרות אלפי
שקלים ,ולכן הגענו לרעיון של שת"פ על השלט האלקטרוני ,היות ומדובר על פרסומות מסחריות
בכניסה לישוב ,ראינו לנכון לשמוע את עמדת הוועד .אנחנו רוצים להציע אפשרות לעסקה משותפת
עם אחת מהחברות שלוקחות על עצמן את הקמת השלט ,בתמורה לשטח וזמן פרסום על השלט,
כשחלק מהפרסום יהיה של הישוב.
ליאורה :כרגע זה דיון עקרוני ,האם אנחנו מוכנים לאפשר פרסום כזה בתמורה לשלט אלקטרוני.
צביקה :אני עוסק הרבה בלנסות להגיע לתושבים ,יש הרבה תושבים שלא נמצאים בדיגיטל ,ולכן
בעיניי זה או זה או כלום ,כי לא נוציא כרגע את הכסף הזה על שלט .המיקום של השלט לא בעייתי
מבחינת שכנים וכו'.
חיים :מסכים עם צביקה לגמרי ,כל מערכת פרסומית חינמית ברוכה ,מציע לעגן את תכני הפרסום,
ולמנוע פרסומים פירטיים.
גדעון :אנחנו למעשה מוכרים  50%מזמן הפרסום תמורת  .₪ 20,000השאלה כמה זה שווה באמת.
אם הזכיין הולך להרוויח  ₪ 200,000תמורת ה 20,000שהוא נותן לנו ,הרי שאין כאן כדאיות .יש
לבצע בדיקה למשמעויות העסקה.
דודי :מברך על הרעיון ,יש בעייתיות בנושאים של תכנים פוליטיים ,מציע לפנות לחברות גדולות
בשביל פרסום קבוע מסביב לשלט .מציע לקבוע מגבלות ועקרונות על פרסומים פוליטיים.
נטע :ואם חברה של הלבשה תחתונה תרצה לפרסם? חייבים לקבוע עקרונות.
דגנית :אותי מעניין אם יש אפשרות לדבר על השעות בהן התכנים שלנו יופיעו.
חלי :צריך לזכור שיש עליות נוספות ,של תפעול ,הפקת תכנים וכו'.
יחיאל :מבקש להבין נקודה עקרונית :הייתם מסכימים למכור  50%מזמן הפרסום ,גם אם השלט היה
בבעלות של הישוב?
חברי הוועד :כן.
ליאורה :אני מסכמת :מקובל על כולם ש 50%מזמן הפרסום ילך לפרסומות ,מתוך הבנה שחשוב
לבקר את התכנים שעולים ,נבצע בדיקה על עלויות התפעול וכו'.
צביקה :יש  6שלטים ליד מה שהיה המשתלה של ג'לאל.
ליאורה :הנושא נמצא בטיפול של רמי מול המועצה.
הוסכם שאין התנגדות של הוועד לקדם את נושא השלט האלקטרוני.
נושא  :9חיוב אגרת שמירה ליח"ד
יחיאל :החיובים יחלו ב ,1.1.20יש לנו אינטרס לגרום לזה שהתושב בעצמו ידווח על יחידת הדיור
שלו ,ולכן אנחנו מציעים לתת הטבה של חודשיים ללא חיוב למי שידווח על יח"ד ועל פרטי התושבים
בה.
גדעון :צריכים לבדוק האם בחוק עזר כתוב "בעל נכס" או בית אב" .אם כתוב בעל נכס זה אותו נכס.
ליאורה :יש חוו"דים ששוכרים כן צריכים לשלם ,נחדד אותן.
ליאורה :יש הנחיות מסודרות.

יחיאל :שלב ראשון של סקר הנכסים תיכף מסתיים ,נסקר כ 80נכסים ,אנחנו מקבלים תוך כדי
המדידות חיווי על יחידות ,בסוף נגיע לכולם – גם למי שדיווח וגם למי שלא ,אבל מעדיפים שהתושב
ידווח בעצמו ,ולכן מציעים הטבה של פטור מאגרת שמירה על יחידת הדיור לחודשיים.
גדעון :לא נוח לי עם זה שאנחנו מעודדים הלשנה על דיירים.
נטע :זו לא הלשנה על אף אחד ,בעלי הנכסים ידווחו על עצמם.
הצבעה :פטור מחודשיים מאגרת שמירה למי שידווח על יחידת הדיור שלו 8 .בעד 1 ,נגד (גדעון).
חיים :צריך לעדכן את הציבור בהחלטה הזו.
ליאורה :אנחנו עושם  2פעולות נוספות לגבי המידע שיש לנו על האוכלוסייה בישוב .בסיס המידע
העיקרי שיש לנו הוא על בסיס נכסים .ישנם בסיסי מידע נוספים – חוגים ,ספריה וכו' ,שלא מחוברים
כבסיס מידע אחד .היום אנחנו מבצעים איחוד של כל בסיסי המידע .בנוסף יישלח שאלון לתושבים
כדי לאסוף עוד מידע ,בנוסף אנחנו מממשים מדבקות על מכוניות התושבים כך כשיש מדבקה
השומרים יפתחו את השער ,וכשאין מדבקה הם מתשאלים את הנהג ,כשאנשים יבואו לקחת מדבקה
הם יצטרכו למלא את הפרטים שלהם כדי לקבל מדבקה.

נושא  :10הטבה לחיילים קרביים בחדר הכושר
צביקה :פנה אליי חייל ואמר שכשהוא עושה מנוי הוא לא מנצל אותו היות והוא חייל קרבי.
יחיאל :מנוי לחייל היום עולה  ₪ 100לחודש ,סך ההכנסות במהלך כל השנה הגיעו ל₪ 9000
מחיילים.
ליאורה :ההצעה היא לתת לחיילים קרביים ,עם תעודת לוחם אחת משלוש אופציות:
 .1להמשיך עם התעריף המוזל.
 .2לתת הטבה רק ללוחמים ,בין  50%-100%הנחה על התעריף המוזל
 .3לתת הטבה לכלל החיילים בין  50%-100%הנחה על התעריף המוזל.
דודי :יש אנשים שנכנסו עם מנוי שאינו בתוקף ולא משלמים על השימוש במתקני חדר הכושר.
ליאורה :נעשתה בדיקה ולא נמצא אף מנוי שאינו משלם.
דודי :מדובר על אדם שמרכזי בקהילה ,מתלבט איך להתקדם מול אותו אדם.
דגנית :מי זה חייל?
ליאורה :רק חייל בשירות סדיר .אני חושבת שצריך לתת הטבה נוספת לקרביים בלבד ,שייכנסו ללא
עלות.
גדעון :חייב להיות רישום מסודר ,גם אם זה חינם.
יחיאל :חשוב להדגיש שזה רק לתושבי הישוב .מגיע חייל עם תעודת לוחם ,מי שיושבת בקאנטרי
מקלידה את הפרטים שלו ומפיקה לו צ'יפ במקום ,שרק איתו הוא יכול להיכנס.
הצבעה :חייל ,בשירות חובה ,עם תעודת לוחם שיסדיר את הרישום יקבל הנחה של  9 .100%בעד.
עדכונים:
 .1תקציב ישובים גדולים :בשנתיים האחרונות אושרו לישוב 1,067,000 - ₪ 1,720,000
שוטף ו 653,000לפיתוח .החלק האחרון שהגיע בימים האחרונים היה הקצבה שכללה את
השוטף של  2019וחלק מהפיתוח של  ,2018סה"כ קיבלנו  557,000שוטף של  2019וחלק
מהדיווח על הפיתוח .חסרים  ₪ 109,000מתקציב פיתוח  ,2018ן 239,000של פיתוח

.2019
חיים :אם יש למישהו קשרים חשוב לבקש שיכניסו עוד כספים לתקציב ישובים גדולים.
 .2מערך הגבייה :ליאורה :נעשית עבודה מאד אינטנסיבית בחודשים האחרונים מאז שעמרם נכנס
לתפקיד .עמרם :בסוף נובמבר קיבלתי רשימה של  508חייבים בסכום של  6.8מיליון  .₪בתוך
זה יש כמיליון  ₪של תומר אלקנה שחוייב בצורה לא תקינה .יש  222חייבים בסכומים קטנים.
נשארנו עם  285חייבים עם חוב של  5.7מיליון  .₪בחודשיים האחרונים הצלחנו להגיע ל230
חייבים וגבינו  .₪ 415,000בסוף דצמבר קיבלתי דו"ח על  219חובות שנגבו ,מאז אני מקבל
דיווח ברמה יומית על הסכומים שנגבו ,הגענו לממוצע של  ₪ 10,000ביום .לא מדובר על חובות
בשוטף ,רק על חובות עד דצמבר  .2018נשארו  155חייבים בחוב של  5.3מיליון  ,₪מתוכם יש
 22חייבים בסכום של  2.8מיליון  ₪שנמצאים בטיפול משפטי .נותרו  120חייבים שנמצאים
בבדיקה ,לכן ביקשתי להחיות את ועדת חריגים היות ויש המון פניות מחייבים.
ליאורה :הדבר החשוב הוא ה ₪ 415,000שנגבו בתהליך סזיפי.
גדעון :מה הפעולות שנעשו כדי להגביר את הגבייה? לא בהכרח נעשתה גביה יותר מהרגיל,
תמיד הייתה גביית חובות מהעבר.
יחיאל :אחראית הקאנטרי הצטרפה לצוות הגבייה ברגע שהבריכה נסגרה ,והיא עושה עבודה
מצויינת.
עמרם :הוצאנו מכתבים ל 6חייבים על עיקולים בהליך של גבייה מנהלית.
ליאורה :נוציא דו"ח מסודר ונעביר לחברי הוועד.
גדעון :למה אנחנו לא עושים לכולם גבייה מנהלתית?
עמרם :אנחנו כרגע בפיילוט ,נראה איך זה מתנהל.
ליאורה :ועדת החריגים כוללת נציג ציבור ,יועמ"ש ,מנכ"ל וגזבר .מבקשת להוסיף חבר ועד.
מבקשת שזו תהיה נטע.
דודי :מבקש גם להצטרף לוועדה.
ליאורה נצביע על דודי או נטע.
מי בעד נטע 9 :בעד.
מי בעד דודי 2 :בעד.
 .3כביש  :5הערב התקיימה ישיבה גדולה במשרד התחבורה על כביש  ,5אותנו ייצג סגן ראש
המועצה.
הנושאים שדוברו :א .יש לטפל בכניסות וביציאות מכפר קאסם לכביש .5
ב .טווח בינוני של עד  3שנים :הגדלת מסוף אורנית ,הוספת נת"צ מהסוף-קסם-גלילות ,הקמת
יציאה נוספת מאורנית לחורשים ,כניסה ישירה של ראש העין לרכבת .כל התהליכים הללו
אמורים לפחית את העומס מהחיבור לכביש .5
ישנה תוכנית של עיבוי תחב"צ בכל איו"ש ,כל המהלך תקוע בבג"צ.
 .4מכרז אשפה :התקיימו  3פגישות משותפות עם אורנית ואלקנה ,המכרז כנראה יצא לדרך
אחרי פסח.
 .5צוות צח"י :דגנית עשתה עבודה על מנת לעבות ולחדש את הצוות ,נאספו כ 35אנשים לערב
הקמה ,יהיו כ 40מתנדבים בצוות ,המטרה היא להגיע גם לרזולוציה גיאוגרפית.
דודי :לאיזה תרחיש צוות צח"י אמור לתת מענה?
ליאורה :לאירועים קיצוניים ,רעידת אדמה ,פריצה ,לכל מוות לא טבעי.

דודי :במקרים של רעידת אדמה חשוב למפות איפה יש אנשי רפואה ,טרקטורים וכו'.
דגנית :זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו.

