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וועד מקומי קיסריה
פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס'  21מיום 5.7.2020
משתתפים  :יו"ר הוועד  -ליאור בר
חברי הוועד :מושיק סגל ,שמוליק נובהארי ,יעל תמיר ,אלי רוט ,חגי דדי ,אילן בן יעקב ,דבי
נייקרוג ,רוית ברמי ,אילנה סיגל.
חסרה  :מוריה חצב רוקמן.
אורחים  :אסיף איזק ראש המועצה ,רפי אבני סגן ראש המועצה.
חברי מליאה  :אודי תמיר ,ענת ציפקין אביבי ,מיטל סעדה ,כרמל אברהם.
וועדת תחבורה  :אופיר מנור יו"ר ו .תחבורה.
וועדת דת  :רפי דהן יו"ר וועדת דת.
חדשות קיסריה  :מירי רווה.
חברי וועדת ביקורת לא השתתפו וזאת כתוצאה ממגבלת  20משתתפים.
נושאים :
• בהתאם לסדר היום שהופץ.
• אישור פרוטוקול ישיבה מס' .20
 .1כביש התיאטרון  -התייחסות למכתב בעניין כביש התיאטרון מרוטשילד ועד הנמל – אופיר
מנור – אופיר מציג מצגת ונותן סקירה על פעילות הוועדה ,מדגיש את נושא כביש התיאטרון,
תוכנית כבישים מתארית ,כביש  – 651הפנייה המסוכנת למתחם המגורים בבניה "אור ים",
הסדרת הכיכר דחופה .בטיפול החפ"ק מול נתיבי ישראל ,סידורי תחבורה ציבורית
המסיעים לקיסריה וממנה ,קו  ,80קו  9בשינוי מסלולים קצרים ויעילים ,כולל לתחנת רכבת
קיסריה – בנימינה.
 .2הפעלת ה"שטל" בטכנולוגיה מתקדמת ,אפליקציה להזמנת שטל ,כרוך בעלות נוספת של
.₪ 80,000
אסיף מציין לטובה את האפליקציה שמצוינת לצעירים ונוער ,לא חושב שהתוספת תהווה
מכשול .לעניין כביש התיאטרון והחניות ,מייעץ לבוא בדברים עם נציגי קיבוץ שדות ים
שמקדמת סוג של תוכנית.
אסיף אומר שיזמן ישיבה מרובעת ,מועצה ,חפ"ק ,וועד ,נציג שדות ים ואחרים ,עפ"י הצורך,
אחריות התאום וזימון – אסיף.
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מאהלים בחופי קיסריה .מגיעה נציגות התושבים למען פעילות בחוף קיסריה ,ניר דיכנין,
גיא זיקל ,דולדיין שרביט ,עופר ארז ,הם מעבירים מסמך בקשה לאפשר לתושבי קיסריה
להנות מהחופים הצמודים לישוב וכן מסמך הצעת הסדר המאפשר את הפעילות שלטענתם
חיובית ומשמרת.
ליאור מציין שהמצב בחופים השתפר ,כמות ה"זולות" ירדה משמעותית ,המצב מחייב
פעילות אינטנסיבית ,נכון להיום התקנות בתוקף ,הוועד ישקול דברים בעד ונגד.
אסיף מציג את מפת הפריסה ומיקום החופים המוכרזים והמותרים להקים בהם מאהלים,
יש להגדיר מקום ולתת רישוי למאהלים אלה ,יקבל את המלצת הוועד – .באחריות ליאור.
תחנת הזנקה לצורך שיטור ופיקוח ונקודת מד"א ,ליאור מציין רוח גבית מצד המועצה,
אסיף תומך בתחנת הזנקה למתנדבי מד"א משמר אזרחי .אילנה עדכנה על מתנדבי צח"י
סיירת קיסריה שיעברו הכשרה במשטרה ,שיטור קהילתי עם סמכויות .הועלתה הצעה של
שוטר בשכר מוצמד לפקח ,אלי רוט יבדוק עם החפ"ק /קב"ט.ליאור מבקש להתקדם מהר.
סטטוס קורונה  -אסיף נותן סקירה על מצב הקורונה 14 ,חולים מאומתים  70 +בבידוד,
מודאג מהמצב במיוחד מתפקוד משרדי הממשלה ,הדברים אינם ברורים והמצב מורכב.
אולם תרבות יישובי – אסיף מציין ומברך את ההתקדמות בטיפול בנושא ,לוקח על עצמו
אחריות על התקציבים להקמה ,מציין את עלויות האחזקה הצפויות.
אסיף ורפי עוזבים את הישיבה.
שמוליק מדווח על מעבר מועדון הנוער  -התהליך הסטטוטורי הושלם ,רואה את כל פעילות
הנוער מתכנסת למתחם בשכונה  ,8המבנה בשכונה  3ישמש לצרכי ציבור.
לדברי שמוליק יש תקציב להביא את המבנים הקיימים לרמת שימוש ,יש מספר מבנים
לחלוק ומספר חדרים מספיק להכיל את כל הפונקציות .אפשר לעשות חלוקה חכמה ,הרעיון
שכל המכלול עובר ,הנוער והישוב ירוויחו.
יהודית תקבע פגישה וסיור בהשתתפות אודי ,דבי ,שמוליק ,חגי ,אילן הנגבי מהחפ"ק ומי
שירצה להצטרף מחברי הוועד ,יש לבקש מאילן להגיע עם תוכניות – .באחריות שמוליק.
אודי מדווח על פעילות הצופים ,למרות הקורונה ההיקף המשתתפים גדל ל 250 -חניכים,
טוען שהצופים צריכים בית משלהם.
בנייה בישוב  -הועלתה דרישה בישיבה להגברת תאום ושיתוף הוועד והמליאה בכל הקשור
לבניית פרויקטים בישוב – שיתוף וועד וחברי המליאה בבניית פרויקטים ציבוריים ,תערך
ישיבת הכנה.
מפגעי רעש – ג'אסר  -בקשה לתקצוב עו"ד לצורך טיפול משפטי כנגד אולם האירועים
בג'אסר הוקצבו לנושא עו"ד לטיפול בנושא ,דני דביר מבקש לאשר  ₪ 15,000חגי דדי -
תומך.
ליאור מסכם ומעלה להצבעה ,הוגשה בקשה של דני דביר תושב שכונה  ,10להקצאה מיידית
של  ₪ 15,000לצורך התחלת הטיפול המשפטי בנושא מפגעי ג'אסר כלפי תושבי השכונות
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הצפוניות במקביל חברי הוועד מבקשים לפעול מול החפ"ק להשלמת התקציב שאושר
מכספי הישוב ,יש צורך בעבודת חוקר להשלמת נתונים לעו"ד ,צפי כספי.₪ 15,000 ,
הובא להצבעה תקציב של  .₪ 15,000אושר ע"י כל  10חברי הוועד הנוכחים.
 .9שמוליק מציג תוכנית מספור הבתים בשכונה  ,3דרוש עדכון שם לכיכר "ליבנה" ,השם לא
אושר ע"י משרד הפנים .הוסכם לקרוא לכיכר "כיכר הצמרות".
ליאור מעלה להצבעה את השם כיכר הצמרות ,נערכה הצבעה ו 10 -חברי הוועד הנוכחים
אישרו את השם החדש.
 .10ליאור מעדכן על הבדיקה שערך מול מזכיר המועצה והתכתובת בנושא ,ניהול קופת וועד
תהיה ע"י שמוליק נובהארי ובהתאם להנחיות .עד  ₪ 5,000ע"י מורשה חתימה וסכומים
מעבר לכך יעברו לאישור בהצבעה של הוועד .נערכת הצבעה 10 ,חברי הוועד הנוכחים
מצביעים בעד.
 .11תיקון לפרוטוקול הקודם (מס'  )20סעיף , 16להוריד מהפרוטוקול את הסכום ₪ 35,000
עבור ייעוץ משפטי לאור בקשת הוועד המקומי להקצות בשלב זה  .₪ 10,000מדובר בייעוץ
משפטי והליכים על השכרות קצרות מועד ,בנכסים בשכונה  13הפרוטקול תוקן – הסכום
החדש הינו  10אש"ח.
פרוטוקול ישיבה מס'  20מאושר ,למעט תיקון סעיף .16
ליאור נועל את הישיבה בשעה 22.20

