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ועד מקומי קיסריה

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס'  19בזום מיום 3.5.20
משתתפים :יו"ר הוועד – ליאור בר
חברי הוועד :מושיק סגל ,שמוליק נובהארי ,יעל תמיר ,אילנה סיגל ,דבי נייקרוג,
אלי רוט ,אילן בן יעקב ,חגי דדי ,רוית ברמי ,מוריה חצב רוקמן
חברי מליאה  :אודי תמיר ,ענת ציפקין אביבי ,מיטל סעדה
חברי וועדת ביקורת  :מירה חונוביץ ,ירון סוקולוב ,דב מגן
יו"ר וועדת תחבורה  -אופיר מנור.,
יו"ר וועדת דת  -רפי דהן,
מירי רווה" ,חדשות קיסריה"
נושאים ( :בהתאם לסדר היום שהופץ).
נושאים שנדונו בישיבה :
)1
)2
)3
)4
)5

עדכון חברי הוועד על פעילות הישוב בזמן חירום – ליאור.
עדכון בנושא המתאר – מושיק.
עדכון בנושא אולם תרבות – מושיק.
עדכון בנושא וועדת דת – רפי דהן.
עדכון בנושא שיפוץ גני ילדים – ע"י מושיק.

אישור פרוטוקול מס'  18מיום 7.4.20
נושא  – 1עדכון חברי הוועד על פעילות הישוב בזמן חרום –
ליאור  :לפני כחודשיים עפ"י הנחיות משרד הפנים ,הוכרז מצב חרום וסמכויות
הטיפול הועברו למפקד צח"י ,שי לוי ,הוא זה שהניע את "גלגלי" החרום ומכיוון
שצח"י מתאמנים לפעילות חרום בכל ימות השנה ,הבחירה לתת לשי את הסמכות
לטפל בנושא הייתה מובנת ונכונה.
מחסני צח"י עומדים מוכנים לכל פעילות חרום נדרשת מצוידים בקסדות ,אפודים
פנסים וכל הדרוש כדי לתת עזרה מיידית עד להגעת לכוחות הבטחון ,מד"א
והמשטרה.
לאור המצב התכנסו חברי צח"י כ 4-פעמים בשבוע בתחילת היום ,כל אחד
מהחברים דווח על הקורה בישוב ואיזה הם הנקודות שיש לטפל בהם.
בין הנושאים הדחופים שנדרש בהם טיפול היו סופרמרקטים בהם היה צורך לאכוף
את הנחיות הסגר והצפיפות ,חלוקת מזון לתושבים הוותיקים ,עזרה לנזקקים,
חלוקת חבילות דואר וסיורים בכל היישוב וזאת כדי לבדוק כי שמירת ההנחיות
מתקיימת.
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בימי הסגר הכללי נסגרו שערים למעבר ורכבים לא הורשו להיכנס לשכונות ,היה
סגר משמעותי וזאת כדי למנוע הדבקה בקיסריה.
נכון להיום מערכת החינוך שוחררה חלקית ואת תוצאות שחרור זה נדע בעוד  14יום
אם היו נכונות ואם לא.
עקב מתיחות הקורונה שירדה ושחרור הסגר צח"י חזרה לשגרה בחרום.
לדעת ליאור ,התוצאות הכלכליות של הסגר הינן בתחילת הדרך ונכונו עוד ימים
קשים.
אלי רוט – סוקר את פעילות מחלקת הבטחון בימי הקורונה.
אנחנו עדיין במצב חרום למרות השחרור בהנחיות ,השמירה עדיין קיימת .במהלך
ימי הקורונה אילנה ואלי ,וועדת הבטחון ,היו מעורבים בכל הקורה מבחינת הבטחון
בישוב .ישנם בקיסריה כ 80 -מתנדבים ,כיום ,עקב ירידה במתח ,יש מתנדב אחד
במשמרת וסיירים שבודקים אם לא מתקיימות התקהלויות.
אלי מציין שבימי הסגר העבודה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם החפ"ק וניתנה עזרה
בכל שהתבקשו ,הפעילות הייתה מבורכת בשת"פ מלא של כל הגורמים ,הייתה
אווירה של אחריות ורצון לתרום.
אילנה – בסופ"ש תצא חוברת על פעילות צח"י וזאת כדי להעביר מידע ולשתף את
הציבור.
אילנה מסבירה שחלק מהפעילות שלה בצח"י בתקופה זו הייתה חלוקת מצרכי מזון
בשיתוף עם יוליה ואנשי חפ"ק נוספים והמועצה ,נוצרה מערכת עבודה נפלאה
הרבה מעל למשוער.
ליאור מודה לאלי ואילנה על פעילותם המבורכת.
מושיק מודה אף הוא לאלי ואילנה כנשיא ה"רוטרי" – "היה כיף לעבוד איתכם".

נושא – 2
עדכון בנושא תוכנית המתאר – מושיק.
חברי וועדת תוכנית המתאר – דבי ניקרוג ,שמוליק נובהארי ,ענת ציפיקין אביבי,
ליאור בר .
הוועדה סיכמה את הערות שלה בעניין תוכנית המתאר של קיסריה ,ותעביר אותם
לידי החפ"ק והמועצה כפי שסוכם במפגש  ZOOMשל מנהלת הישוב.
תוכנית מתאר קיסריה פורסמה לפני כחודשיים ,אך כתוצאה ממצב "קורונה" עוד
לא החלה ספירת הימים להתנגדות .הנקודות להתנגדויות שהוכנו יוגשו לוועדה
המחוזית וכן יועברו למועצה כדי שהטיפול יעשה בשיתוף.
לטובת הליך ההתנגדות יש לשכור עורך דין שעוסק בתחום בכדי שהערות שהכנו
ישמעו ויתבהרו בצורה מיטבית בוועדה המחוזית.
אילנה – בעבר היו התנגדויות של הוועד לתוכנית המתאר אך לא היו הישגים ,נכון
יותר לרכז חתימות התושבים להתנגדויות ,רק כך נגיע להישגים.
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מושיק – לדעתו נכון יותר שבשלב א' יש להגיש התנגדויות לחפ"ק ולמועצה
וכשהתנגדויות אלה תגענה לוועדה המקומית נשתף גם את הציבור ,ניצור נתיב לדיון
בנושא ואם לא יתקדם דבר נערב עו"ד.
ליאור – כולם מסכימים לגבי כביש התיאטרון שהוא צריך לקום מערבה.
אופיר – בעניין עצומה של התושבים יש להתייעץ בעו"ד.
דבי –בנושא תוכנית המתאר לשכונות הצפוניות יש צורך בפתרון לכביש נוסף חלופי
לכביש המרכזי ,במידה והמרכזי לא מתפקד אין דרך להגיע לשכונות הצפונית.
נושא – 3
עדכון בנושא אולם תרבות – מושיק
האדריכלית רחל שלם עובדת על הכנת תב"ע נקודתית לטובת מרכז התרבות של
קיסריה (מגרש  ,)203האדריכל דוד נופר הכין תוכנית בינוי עבור הכנת התב"ע בלבד.
בשיחה של מושיק עם האדריכל דוד נופר לשלוח הצעת מחיר עבור תכנון המבנה
(מרכז התרבות) וכן התבקש להכין סקיצה חדשה שתואמת לפרוגרמה שהעברתי לו
באמצעות הדוא"ל .ומקווה שעד סוף השבוע יהיו תוכניות חדשות .התוכנית
שהתקבלו עד עתה הם לטובת הכנת תב"ע בלבד.
נושא  – 4רפי –יו"ר וועדת הדת
עדכון בנושא וועדת דת.
מ 8/2019-אין רב ליישוב ,לתושבים אין כתובת מסודרת למי לפנות בענייני צרכי
הדת.
הוחלט ע"י וועדת הדת שהרב אליעזר שמואלביץ יהיה רב הישוב וייתן מענה לכל
צרכי הדת עד למכרז שיתקיים .תקציב וועדת הדת הוא  ₪ 120.000בשנה ורוב
הכסף הוא עבור תשלום משכורת לרב .בשנים בהם לא היה רב הכסף לא התקבל
וגם לא נצבר עבור צורכי הדת.
רפי מבקש את אישורו של הוועד ומתקיימת הצבעה.
ליאור מסכם את ההצבעה -בהמלצת וועדת הדת הוחלט פה אחד ע"י הוועד כי הרב
אליעזר שמואלביץ יהיה רב היישוב וסוכם כי בעוד מספר חודשים יצאו למכרז על
רב יישובי.
נושא - 5
עדכון בנושא גני ילדים –
מושיק -גני הילדים בקיסריה לא שופצו זה  30שנה ,התחילו שיפוצים שנעשו
מכספי התושבים והמועצה .השיפוץ החל בגן מזי בשכונה  5וגן עמית בשכונה .4
שני הגנים עברו שדרוג הוחלפה צנרת ,גדרות ,פרגולות ,דשא ,למעשה השיפוץ כלל
את כל שטח הגנים .נכון להיום נותר להכניס תקשורת ומחשבים.
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יעל – רפי אבני לא משתף את הוועד בהחלטות הקשורות לחינוך ,אין שיתוף לאן
הולכים כספי "מעוף".
שמוליק – קיבלנו תמונות רק לאחר ביצוע השיפוצים ,ללא שיתוף וללא תוכנית
עבודה מסודרת.
יעל – כל הכספים שיוצאים לא מדווחים לנו ,אנו רוצים להשתתף בסדרי העדיפויות
בשיתוף עם הגננות.
מושיק – תתואם פגישה עם אנשי החינוך בגנים וועדת החינוך של הוועד.
ליאור – יש מכנה משותף לכל תלונות וועדת החינוך והוא חוסר שיתוף ומעורבות.
מציע להזמין את רפי אבני לפגישה ולהעלות בפניו את כל השאלות ולהבהיר נושאים
עליהם נרצה לקבל תשובות.
אילן – לגיטימי לקבל עלויות לכל העבודות שעומדות להתבצע ולא לעדכן בדיעבד.
בכל פרויקט שמסתיים צריכה להיות מסירה ובה ישתתפו חברי הוועד ואלו צריכים
לאשר את העבודה.
ליאור – החלטה  :בהמשך לשיחה הנושא שיפוץ הגנים מושיק יתאם פגישה עם סגן
ראש המועצה רפי אבני ובה יועלה גם נושא ההוצאות.
פרוטוקול ישיבת הוועד מס'  18מאושר פה אחד.

בברכה,
ליאור בר – יו"ר הוועד המקומי

