ועד מקומי קיסריה
פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס'  16מיום 16.2.20
משתתפים :יו"ר הוועד – ליאור בר
חברי הוועד  :מושיק סגל ,יעל תמיר ,אלי רוט ,אילנה סיגל ,רוית ברמי ,דבי נייקרוג,
חסרים  :חגי דדי ,מוריה רוקמן חצב ,אילן בן יעקב ,שמוליק נובהארי,
חברי מליאה  :אודי תמיר ,כרמל אברהם,
חברי וועדת ביקורת  :ירון סוקולוב ,דב מגן
וועדת דת  :מאיר ישי
עיתונות  :מירי רווה ,רותם גוטמן
נושאים ( :בהתאם לסדר היום שהופץ).
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עדכון מפגישת וועדת הדת בחפ"ק מתאריך  27.1.20בנושא מבנה
לקהילה
הרפורמית -ע"י מאיר ישי( .מוזמנות איילה סמואלס וצופי ניב).
דיון בנושא חינוך בישוב – מושיק סגל.
פעילות תנועות הנוער בישוב (צופים ובני עקיבא) ותקצוב כספי של
הפעילות במסגרת תקציב הוועד ותוכנית "מעוף לחנוך" – ע"י אודי
תמיר.
דווח בנושא הוספת 400מ"ר שטחים לצורכי ציבור – ע"י אילנה סיגל.
דווח על הפגישה בנושא תחבורה ציבורית ,פעילות וקידום החלטות – ע"י
וועדת תחבורה.

אישור פרוטוקול מישיבת הוועד מס'  15מיום 12.1.20
נושא  - 1עדכון מפגישת וועדת הדת בחפ"ק מתאריך  27.1.20בנושא מבנה לקהילה
הרפורמית -ע"י מאיר ישי.
מאיר ישי – כשם שנמצא פתרון למבנה לקהילת הרב ליברמן כך אנו עמלים למצוא
פתרון לקהילת המתפללים בשכונות הדרומיות ולקהילה הרפורמית שאילן לה משכן
לפעילותה למעלה מחצי שנה.
לקראת הפגישה שהתקיימה במועצה ב 27.1.20 -עם ראש המועצה אסיף איזק ,סגן
ראש המועצה רפי אבני ,מנכ"ל המועצה ירון פרידמן ,רפי דהן ,מאיר ישי ,הרבה איילה
סמואלס וצופי ניב ,יצאו רפי והרבה סמואלס לאתר "שטחים חומים" המיועדים לצרכי
ציבור והתברר ששטחים אלה מועטים.
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הועלתה האפשרות למגרש בשכונה  8בו הייתה בעבר פעילות הצופים אך יש לחכות
שקרקע זו תסיים את הליך שינוי התב"ע ומשטח ירוק תוסב לשטח ציבורי .עד אז
תקבל הרבה סמואלס משכן זמני.
ליאור בר – החלטה :
וועדת הדת תגיש את המלצותיה בנייר עבודה מסודר ויעלה את הנושא לדיון והצבעת
החברים בישיבת הוועד הבאה.
אילנה  -מביעה התנגדותה להקמת מבנים יבילים ,אומרת שזו אינה דרך נכונה להקים
מבנים יבילים כפתרון למחסור בשטחי לרווחת התושבים.
נושא  – 2דיון בנושא חינוך בישוב – ע"י מושיק סגל
מושיק  -מביע אכזבה על עזיבת מנהל בית הספר ,מחפשים מנהל חדש לשנת הלימודים
הקרובה" ,זה עוצר את כל התוכניות וההשקעה בחינוך תתחיל מאפס .בבית הספר כ-
 300תלמידים ועדיין לא נמצא מחליף למנהל.
יעל – אסור להיכנס ללחץ ,ישנם ישובים נוספים שמנהל עזב והדברים הסתדרו ,אבל
יש להיות עם היד על הדופק מכיוון שהחלטות רבות עוברות לוועד "מעל הראש" הוועד
לא מעורה ולא משתפים אותו בהחלטות.
אילנה – לא יתכן שהוועד לא יהיה מעורב בהחלטות חשובות כמו החינוך ,חייבים
לשים לזה סוף ,אנו כוועד חייבים להשתתף בהחלטות הקשורות ביישוב.
ליאור – בבחירת מנהל בית הספר הבא הוועד יהיה שותף ,זאת עפ"י סיכום בין ליאור
לרפי אבני ,לפחות בשלבי הבחירה .אנו מבקשים שההחלטה תהיה מקצועית וישותפו
בה גם אנשי מקצוע ממועצת חוף הכרמל.
חברי וועדת החינוך וחברי וועדת ההיגוי חייבים לשתף פעולה ,יש להזמין את רפי אבני
לישיבת הוועד הבאה ויש לרשום נוהל שוועדת החינוך ישותפו בכל ההחלטות והישיבות
שקשורות לחינוך ילדי היישוב .ראש הארגון (מנהל /ת בית הספר) צריך להוביל ולקדם
את שיתוף הפעולה.
ליאור – החלטה  :מכיוון שבדיון בנושא החינוך הובעה תרעומת מסוימת כי חברי
הוועדה אינם מעורבים בנושא התנהלות החינוך ,הוצע ע"י חברי הוועד לקיים מפגש עם
כלל הגורמים האחראים  :וועדת היגוי יסודי ומשותף ,וועדת היגוי גנים וחברי הוועד
שהינם בוועדת החינוך – לתאום המזכירות.
נושא  - 3פעילות תנועות הנוער בישוב ותקצוב כספי של הפעילות במסגרת תקציב
הוועד ותוכנית "מעוף לחנוך"
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אודי – בתנועת ה"צופים" כ 200 -חניכים וצריך להחליט היכן יהיה מיקום שבט
הצופים.
לשבט הצופים בקיסריה יש גירעון ,הוסכם על תמיכה של  ₪ 90,000מצד החפ"ק
והמועצה והסכומים בחלקם לא הועברו ומכאן נובע החוסר .כמו כן ,הסכום של 90,000
 ₪לא מכסה את ההוצאות ולכן יש להגדיל את סכום ההשתתפות ל ,₪ 110,000 -אחרת
ייווצר שנית גרעון .כמו כן מבקש אודי תמיכה לקראת עונת הקיץ לצורך ארגון מחנות
לשבט.
בנושא מיבנה לשבט הצופים טוען אודי כי הוא מעדיף את מבנה הצופים הקיים כיום
על פני המבנה שהיה מועדון הנוער בשכונה  8מכיוון שמועדון הנוער אמור לשרת את
הציבור לצרכי ספורט ופנאי בנוסף על שבט הצופים .במידה ויישארו כספים מהתקציב
שניתן לטובת שיפוץ המבנה היתרה תוחזר לטובת פרויקטים חינוכיים אחרים.
ליאור – הוועד בדעה כי פעילות הצופים מבורכת וחשובה ומוסיפה לחיי הקהילה
ביישוב ולכן לא נסכים שפעילות זו תפגע.
אודי ,ראש שבט הצופים ,יגיש נייר עמדה שיתגבש לנייר רשמי מטעם הוועד ויוגש
לגזבר המועצה שישחרר את התקציב להמשך תפעול שבט הצופים כנדרש.
נושא  - 4דווח בנושא הוספת  400מ"ר שטחים לצורכי ציבור –
כרמל – מדווח על השתתפותו עם אילנה בישיבה שיזמו עם מהנדס המועצה ,היועצת
המשפטית וסגן ראש המועצה קובי ציטר ובודקת התוכניות .המסמכים הוצגו ולדברי
כרמל ההישג היחיד שהושג מפגישה זו הוא שהוועד יוכל להגיש ערער על  400מ"ר
ולדבריו חובה לקחת ייעוץ משפטי.
אילנה – נתנו לנו להבין שלא מגיע לנו תוספת  400מ"ר ומסתבר שגם אסף מהנדס
המועצה וגם אסנת היועצת המשפטית ,לא חושבים שמגיעה תוספת.
צרכי הישוב גדלים ויש לעמוד להתעקש ולא לוותר על תוספת זו .יש להגיש מסמך של
בקשה לעוד  400מ"ר מעבר לרשום או לשבת עם החפ"ק והמועצה ולבדוק מה הם
הצרכים לציבור ולקהילה.
מושיק  -יתאם פגישה עם החפ"ק והמועצה.
נושא  - 5דווח על הפגישה בנושא תחבורה ציבורית ,פעילות וקידום החלטות.
אלי – בפגישה השתתפו גיא גולדיג ורביב לוטם .כמות המשתתפים מצד התושבים
הייתה מביישת למרות הפצת הפגישה בכל קבוצות הווצאפ ,הייתה מצגת מקצועית
ויפה וכיבוד .יש רצון מצד החפ"ק לתגבר את התחבורה הציבורית.
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אילנה – עלה הנושא על "כביש התיאטרון" (המוביל לאמפיתיאטרון ) ,הכביש הוא
מפגע בטיחותי מלא מהמורות ,חשוך ומסוכן .יש לקדם בנושא פגישה עם החפ"ק,
המועצה ,רשות הטבע והגנים ,ונציג מקיבוץ שדות ים.
כמו כן מבקשת וועדת התחבורה להוציא מכתב לחפ"ק ולמועצה בנושא כניסת משאיות
ורכבים כבדים לישוב דבר הגורם למפגע תעבורתי ובטיחותי.
אילנה – מבקשת לאשר את תקציב מועדון ותיקים ,כמו כן מעדכנת על פעילות פורים,
משלוח מנות בין חברי המועדון לבין תלמידי בית הספר היסודי.
ליאור – מבקש מאילנה להגיש נייר עבודה בנושא תקציב ל"מועדון הוותיקים" והוועד
יאשר.
מושיק  -פעילות "מועדון הוותיקים" מבורכת.
יעל – מדווחת על אירוע ט"ו בשבט מוצלח בשיתוף עם החפ"ק (יוליה וזהר) ,נשתלו כ-
 30עצי חרוב בשדרה של בית הספר.
כמו כן יעל מדווחת על יוזמה של מירי רווה להקמת וועדת עיתונאים שמגיעה לבית
הספר ומלמדת את העבודה העיתונאית ויזמה זו מיוחדת ונראית מעולה.
רותם ומירי – כל הכבוד!
בנושא מסיבת פורים לקהילה ,וועדת תרבות מארגנת את מסיבת הפורים בשיתוף
"רוטרי" ,והחפ"ק ,התקציב שמבקשים לקבל הוא  ,₪ 10,000האירוע יתקיים באולם
"יונו" בקיסריה ,הוא התפרסם בכל קבוצות הווצאפ ובפייסבוק של קיסריה .יוליה
וזהר שותפות בהפצת באירוע.
ליאור  :מעלה להצבעה את הפרוטוקול.
פרוטוקול ישיבת וועד מס'  15מאושר.
ליאור נועל את הישיבה בשעה 22.15
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